FÖR BYGDEN FRAMÅT – FÅR DET ATT FUNGERA

VI HÄLSAR DIG VÄLKOMMEN
TILL VALLEBYGDENS
Med tradition och kunnande har vi på Vallebygdens arbetat i 50 år för att föra bygden framåt. Under dessa
år har vi samlat värdefulla erfarenheter men även kompetenta medarbetare som har gjort det möjligt. För
att kunna leva och verka på landsbygden krävs det att infrastrukturen är på plats och att den fungerar som
den ska. Goda samarbeten och planering är två grundstenar som säkerställer att hus och byggnader får den
försörjning som krävs när det kommer till el, fiber, vatten och avlopp. Med oss på Vallebygdens som partner,
kan du räkna med att alla ovanstående kriterier uppfylls.
Vallebygdens verkar för landsbygden och det gör vi genom nära samarbeten med våra kunder, så att vi kan
hitta de bästa och mest effektiva lösningarna. Då vi värnar om att landsbygden ska blomstra och ha rätt förutsättningar att växa är vi även med och sponsrar det lokala idrottslivet. Som fastighetsägare i vårt område har
du möjlighet att bli delägare i vår ekonomiska förening. Det innebär att du är med och äger.

VALLEBYGDENS BESTÅR AV:
Vallebygdens Energi
Ekonomisk Förening

Vallebygdens Elhandel AB

Vallebygdens Elektriska AB

Moderbolaget ansvarar för
och underhåller el- fiber- samt
vatten- och avloppsnät.

Köper och säljer energi samt
erbjuder laddinfrastruktur
och bredbandstjänster.

Utför elinstallationer, service
och reparationer, även av
avloppspumpar.

LOKALA SAMARBETEN OCH
SERVICE AV HÖGSTA KVALITET
Som ett lokalt företag delar vi många perspektiv med våra kunder. Oavsett om du är privatperson eller
representerar ett företag kan du vara trygg i att vi har rätt lösning för dig. Vårt serviceområde är brett och
inkluderar självklart lantbrukare, fastighetsbolag samt service och underhåll av elinstallationer i bygdens
kyrkor.
Hos oss får du hjälp med allt från ett trasigt eluttag till installationer av ljud och ljus i allmänna lokaler. Vi kan
snabbt vara på plats vid akuta lägen, men även jobba med längre projektarbeten, högt som lågt. Med lokala
samarbeten med seriösa aktörer kan vi säkra upp med breda kompetenser inom våra arbetsområden.
Vallebygdens Elektriska är delägare i Elkedjan, vilket ger tillgång till bred kompetens vid inköp och support
av elteknik.

EN PERSONLIG ELHANDLARE
Genom dotterbolaget Vallebygdens Elhandel kan kunder och medlemmar teckna elavtal hos oss. Vår ambition
är att erbjuda så bra elpriser och lösningar som möjligt, och på vår hemsida hittar du mer information, bland
annat om avtalsformer och elprisets fördelning.
Vår personal är kunnig och serviceinriktad och hjälper gärna till när det krävs. Vår viktigaste resurs är våra medarbetare, oavsett om vi svarar på frågor genom telefon eller arbetar på plats hos kund med installation eller
felavhjälpning. Vi är måna om att Vallebygdens som arbetsplats ska vara inkluderande och alla ska få sin röst
hörd. På så vis ämnar vi att skapa en arbetsmiljö där alla kan trivas och det återspeglas i vårt bemötande av dig
som kund.

www.richardlofving.se

HÅLLBAR INFRASTRUKTUR FÖR ALLA
På Vallebygdens ser vi stora fördelar, både miljömässiga och ekonomiska, med att lokalt producera vår egen el. En
viktig funktion som driver delar av elnätet är vår solcellspark i Axvall. Genom stabil och kontinuerlig produktion
genererar parken viktig energi.
Att landsbygden ska ha samma förutsättningar att ladda sina bilar som inne i städerna är en självklarhet
för oss. Vi arbetar aktivt för att installera elbilsladdare runtom i vårt område, från Hornborgarsjön
till Varnhems Klosterkyrka.

”Det ska vara enkelt
för invånare och turister
att ladda sina bilar”

Vi är med och bidrar till ett hållbart samhälle genom att arbeta efter FN:s
Globala hållbarhetsmål. Det innefattar allt från hållbar energiproduktion
till att våra medarbetare ska ha goda förhållanden på sin arbetsplats.
GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

BREDBAND OCH FIBER SOM
SKAPAR MÖJLIGHETER
Den digitala samtiden ställer höga krav på standarder för bredband, vilket vi på Vallebygdens satsar stora resurser
på. Med vårt fibernät säkerställer vi att det finns optimala förutsättningar för människor på landsbygden att jobba
hemifrån och samtidigt ha en stabil uppkoppling.
För att tillgodose våra medlemmars och kunders behov av bredband och snabb datauppkoppling har vi byggt
ett omfattande fibernät för bredband, tv och telefoni. Vårt mål är att bistå med fiber till alla i vårt närområde.
För oss är det nämligen en självklarhet att du, oavsett om du bor på landsbygden eller i en tätort, ska ha samma
kommunikationsmöjligheter. Vi tar hand om driften och tillhandahåller snabb service när det krävs.
Förutom att erbjuda ett högkvalitativt fibernät erbjuder vi våra kunder bredbandstjänster. Då vi på Vallebygdens är
en lokal bredbandsleverantör kan du som kund räkna med bra service och en tillförlitlig uppkoppling.

”Fibernätet har skapat möjligheter både för företag,
familjer och samhället i stort. Vi lever i en ny värld i och
med digitaliseringens framfart, där är vi med på resan.”

Vill ni också ha en
professionell broschyr?
Hör av dig till oss på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

ELNÄT SOM GÅR ATT LITA PÅ
En driftsäker elförsörjning är avgörande i dagens samhälle. I hemmet, på jobbet och på offentliga platser.
Vårt mål är ett elnät som fungerar till 100 procent, dygnet runt under årets alla dagar.
Med i stort sett alla våra ledningar nedgrävda blir vi mindre sårbara mot väder och vind. Vårt nya mätsystem
är säkrat inför framtiden med en hög prestanda enligt de myndighetskrav som ställs på mätvärdesrapportering.
I den ekonomiska föreningen har vi egen personal, med jourverksamhet, som har stor lokalkännedom.
Därför kan vi snabbt vara på plats för att åtgärda strömavbrott eller andra akuta problem.

” Vi är alltid i full
beredskap när det
kommer till stöttning
av det lokala elnätet.”

www.landisgyr.se

VA-NÄT SOM TÄCKER HELA
LANDSBYGDEN
Alla som bor på landsbygden ska kunna ha tillgång till ett bra vatten- och avloppsystem, oavsett fastighet och
förutsättningar. Vi på Vallebygdens hjälper boende i områden som har behov av att ansluta sin fastighet till
vårt VA-nät. Vårt arbetsområde inkluderar även drift och underhåll av VA-nätet. Vatten- och avloppsfrågor
innefattar många olika delar, innebär en hel del utmaningar och kräver en hög kompetens.
Hos oss på Vallebygdens återfinns en mycket kompetent och kreativ personal, som drivs av att utveckla vår
verksamhet och göra det lilla extra för alla våra kunder. Som en del av landsbygden är många av oss själva
fastighetsägare, vilket innebär att vi har en stor förståelse för våra kunders och medlemmars behov.

www.richardlofving.se

Helhetsleverantör
inom avlopp
Vi kan vatten och avlopp. För alla sammanhang. I över 45 år har Skandinavisk Kommunalteknik levererat skräddarsydda tryckavloppslösningar till kommuner, samfälligheter och enskilda anläggningar.
2 miljoner användare och över 600 000 LPS-installationer globalt – SKT är din naturliga
partner när ett nytt avlopp ska läggas.

– Vi vill hjälpa privatpersoner uppfylla sin
dröm om bra vatten och avlopp utan krångel.
SKT tar hand om alla implementeringsfaser,
från idé till byggnation. Inledningsvis erbjuder vi kostnadsfri rådgivning där vi tittar
på hur möjligheterna ser ut. Därefter utför
vi VA-utredning, projektering, dimensionering, planering av avloppsnät och slutligen
montering. Avloppet sköter sig självt och är
fritt från årligt underhåll. Utöver detta kan vi
även hjälpa till med service och reparation.
Tomas Hörman,
VD på Skandinavisk Kommunalteknik AB

I behov av vatten och avlopp? Om du bor nära strandkanten eller i områden med bergig, flack eller kuperad terräng med stora
höjdvariationer, är valet lätt – LPS® tryckavlopp från SKT. Det som hade blivit en svårgenomförd och dyr affär med ett konventionellt självfallssystem är med vår originalprodukt istället en kostnadssänkande åtgärd för er samfällighet.
Pumpar, rör, tankar, ledningsnät, kablar och frostskydd – vi skräddarsyr en avloppslösning i världsklass utifrån er
fastighets förutsättningar.
Att lägga vatten och avlopp i en samfällighet kräver rätt tillvägagångssätt och planering. På Skandinavisk Kommunalteknik
har vi 45 års erfarenhet av att hitta rätt avloppslösning till samfälligheter i de mest svårhanterade miljöer. Våra pumpar?
De sitter 600 000 pumpar runt om i världen, så vi vet hur det går till. Vi hjälper även till med att bilda samfälligheten om
det behövs.
Som privatkund kan du helt och hållet lämna över alla faser av implementeringen av ditt nya avlopp i SKT:s trygga händer.
När tryckavloppet väl ligger i marken behöver du inte tänka på några årliga kontroller, inga vippor behöver spolas och ingen
olja behöver bytas. LPS tryckavlopp är nämligen en underhållsfri konstruktion. Vi är alltid tillgängliga vid frågor och vi kan
även erbjuda trygghetsavtal för att ni ska känna er trygga och minimera eventuella driftstörningar över tid.

För SKT handlar det alltid om att leverera optimala lösningar för
avlopp och vatten oavsett hur omständigheterna i miljön ser ut. SKT
vänder sig till både privatpersoner och kommuner som är i behov av
smarta lösningar som är kostnadseffektiva och flexibla.
Traditionellt sett används ett så kallat självfallssystem, vilket i
regel innebär stora ingrepp på omgivningen där lägst belägna hus
bestämmer schaktdjup vilket inte sällan blir till kostsamma historier.
Som alternativ till detta konventionella system är LPS en långsiktig,
ekonomisk, trygg och högkvalitativ lösning i världsklass.
LPS® är ett systemkoncept som SKT står bakom. Med
individuella pumpstationer som kopplas samman
skapas ett ytligt nät av mindre slangar – djupschaktning och sprängning blir ett minne blott. En av fler
fördelar med LPS-pumpstationer är förmågan att
pumpa spillvatten trots stora höjdskillnader och
långa avstånd med en och samma pumpstation.
Pumpens kapacitet gör att samma slags pump kan
användas oavsett pumpstation och fastighetsägarens
behov.
LPS-tryckavlopp är en långsiktig lösning som samfälligheten gör
tillsammans. När ett välfungerande infrastrukturnät med pumpar,
rör, kablar och frostskydd för vatten och avlopp är på plats, finns det
inget som hindrar från att exempelvis fiber och elkablar anläggs i

anslutning.
– Oavsett om det handlar om att man vill ha högre standard på sitt
avlopp och vatten i semesterstugan, eller om det finns krav på uppgradering för att få bygglov på sin skärgårdstomt, är vår pumpteknik
lösningen på problemet. Tekniken kan skräddarsys och byggas ut
efter hand där fler fastigheter kan kopplas in. Vattnet hämtas och
släpps i en kommunal släpppunkt, och om inte det finns så skapar vi
en gemensam ägd anläggning.
Möjligheterna till individuellt anpassade lösningar är
många. SKT erbjuder totalentreprenad vid behov. Vill
samfälligheten hellre att en lokal byggherre ska stå
för det praktiska bistår SKT med att skapa förfrågningsunderlag. Oavsett vem som gör vad agerar
företaget som en stabil stöttepelare genom hela
processen och garanterar att allt blir korrekt.
Skaninavisk Kommunalteknik skapar kostnadseffektiva, flexibla och smarta avlopp som bidrar till bättre
avfallshantering och renare vatten, vilket ger ett minskat
miljöavtryck. Låt din dröm gå i uppfyllelse och gör som 300 000
andra användare i Norden – investera i LPS® tryckavlopp, en trygg
avloppslösning.

Kostnadsfri rådgivning

Planering av avloppsnät

VA-utredning

Underhållsfri konstruktion

Projektering

Service och reparation

Dimensionering

Ring 08-544 407 90 eller gå in på
kommunalteknik.se för mer info!

Besök oss!
Skaravägen 18, 532 72 Axvall
Kundtjänst
Telefon 0511-645 20
Helgfria vardagar 08.00 – 16.00
Lunchstängt 12.00 – 12.30
Vallebygdens Elektriska
Telefon 0511-627 96
Helgfria vardagar: 08.00 – 16.00
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Vallebygdens Elhandel
Telefon 0511- 620 06

