DIN LOKALA OCH KOMPLETTA
INFRASTRUKTURPARTNER!

Vallebygdens – allt du behöver!
För att kunna leva och verka på landsbygden krävs det att infrastrukturen är på plats. Ofta är
många olika aktörer inblandade och det kan vara svårt att veta vem som gör vad. Så är det inte
med Vallebygdens som partner, då vår breda verksamhet täcker in det mesta. Dessutom verkar
vi väldigt nära våra kunder, så att vi kan hitta de bästa och effektivaste lösningarna.
Vallebygdens består av tre verksamheter; den ekonomiska föreningen och två dotterbolag.

Vallebygdens Energi
Ekonomisk Förening
Moderbolaget ansvarar för och underhåller elnätet, bygger fibernät samt
vatten och avlopp.

Vallebygdens Elhandel AB

Vallebygdens Elektriska AB

Köper och säljer energi samt
hanterar elavtal.

Utför elinstallationer, service och
reparationer.

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

360º
panorama

Foto
galleri

Cinemagrafi

Webbikon

www.richardlofving.se

3

Vi säkrar framtidens elnät
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. Som ett led i detta håller vi på att kabelförlägga hela vårt elnät, för att
kunna möta de krav som framtiden ställer.
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.

Landis+Gyr utvecklar lösningar
inom smart elmätning för
elnätsbolag i framkant. Genom
att leverera precis och punktlig
mätdata hjälper vi våra kunder att
effektivisera sin verksamhet och
erbjuda bättre kundservice.

www.landisgyr.se

Fiber för alla
För att tillgodose våra medlemmars och kunders behov av bredband och snabb datauppkoppling bygger vi
fibernät för Bredband, TV och Telefon. På Vallebygdens var vi tidiga med att bygga ut fibernätet och målet
är att alla i vårt område, så snabbt som möjligt, ska få tillgång till fibertjänster. För oss är det nämligen en
självklarhet att du, oavsett om du bor på landsbygden eller i en tätort, ska ha samma kommunikationsmöjligheter.
Med fiberteknik finns inga begränsningar vad gäller hastigheten och i framtiden kommer allt fler tjänster
att distribueras via nätet. Fiber i hemmet innebär en snabb och säker bredbandsanslutning, men också en
investering för dig som är fastighetsägare och/eller företagare.
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"Det utökade fibernätet förbättrar även livet för våra äldre. Genom så kallade
trygghetskameror kan vårdtagaren få tillsyn i hemmet dygnet runt, utan att få
sömnen störd av nattpersonal. Istället kan de fysiska besöken göras när vårdtagaren själv vill och har behov av hjälp. Det här gör att allt fler äldre kan bo
kvar längre i sina hem, vilket ökar livskvaliteten.
Trygghetskamerorna är också en fördel för personalen, som med digitala
lösningar kan arbeta ännu mer effektivt och miljövänligt."
- VD Thomas Karlsson

020-37 38 00 • info@fastbit.se • www.fastbit.se

Vi bygger ut VA-nät på landsbygden
Alla som bor på landsbygden ska kunna ha tillgång till ett bra vatten- och avloppsystem. Vi på
Vallebygdens hjälper boende i områden som har behov av kommunalt vatten och avlopp till sin
fastighet. Vi svarar även för drift och underhåll av VA-nätet.
Vatten- och avloppsfrågor innefattar många olika delar, innebär en hel del utmaningar och kräver
en hög kompetens. På Vallebygdens har vi en mycket kunnig och kreativ personal, som drivs av
att utveckla vår verksamhet. Många har också en bakgrund av att vara fastighetsägare, vilket
innebär att vi har en en stor förståelse för våra kunders och medlemmars situation.

”På Vallebygdens har vi en mycket kunnig och kreativ
personal, som drivs av att utveckla vår verksamhet.”

SKA N D I N AV I S K

KOMMUNALTEKNIK

Driftsäkert tryckavlopp för landsbygd
I mer än 40 år

Med både kunden och
miljön i fokus

Tryckavlopp och frostskydd av ledningar är det
vi kan bäst. Vi introducerade våra produkter på
marknaden för mer än 40 år sedan. Vi erbjuder
rådgivning och konsultation inom ett brett område
och är idag marknadsledande inom LPS.
Våra produkter fortsätter att utvecklas och vi siktar
alltid på att tillverka produkter som är robusta,
enkla och miljövänliga. Det gör vi idag och det
kommer vi forsätta att göra i framtiden också!

Underhållsfri n Enkel inkoppling n 1-fas motor på 1 kW n Låg energiförbrukning

LPS2000E

LPS2000EIV2

Kraftfull avloppspumpstation
för enstaka fastigheter eller
större system

Lågbyggd pumpstation för
hårt klimat med risk för frost

För kontaktuppgifter och mer information om tryckavlopp, surfa in på vår hemsida www.kommunalteknik.se

En förnybar elproduktion
På Vallebygdens ser vi stora fördelar, både miljömässiga och ekonomiska, med att lokalt producera vår
egen el. Som ett led i detta äger vi själva en solpark i Axvall, som producerar en del av elen som går åt att
driva elnätet.
Överlag händer det väldigt mycket på energiområdet, till exempel väljer allt fler medlemmar att installera mikroproduktionsanläggningar på sina fastigheter. Vi på Vallebygdens ser väldigt positivt på denna
utveckling då vi brinner för en hållbar elproduktion.

”Vi på Vallebygdens ser väldigt positivt på denna
utveckling då vi brinner för en hållbar elproduktion.”
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Trygga elavtal
Genom dotterbolaget Vallebygdens Elhandel kan kunder och medlemmar teckna elavtal hos oss. Vår
ambition är att erbjuda så bra elpriser som möjligt och på vår hemsida hittar du mer information, bland
annat om avtalsformer och elprisets fördelning.
Som en ekonomisk förening är Vallebygdens inte vinstdrivande på samma sätt som andra elbolag. Det
eventuella överskott som elförsäljningen ger stannar i koncernen, vilket då kommer medlemmarna till
gagn.

Experter på elinstallationer och service
Vallebygdens Elektriska är vårt serviceföretag, som utför elarbeten åt såväl privatpersoner som företag. Vi är
specialister på installationer av solcellsanläggningar, billaddare samt data- och fiberinstallationer. Men vi kan
hjälpa till 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. Våra montörer är kunniga, serviceinriktade och
hjälper gärna till med tips och råd. Dagens teknik erbjuder fantastiska möjligheter till smarta lösningar!
Vallebygdens Elektriska är delägare i Elkedjan, vilket ger tillgång till bred kompetens vid inköp och support av
elteknik.

”Våra montörer är kunniga, serviceinriktade
och hjälper gärna till med tips och råd.”
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KZ
HANDELS

KZ vattenmätarbrunn
- För brunnsdjup 0,75m - 2m.
- Lätt att installera - låg vikt och liten diameter.
- För upp till 35 enbostadshus.
- 10 års funktionsgaranti.

www.kzhandels.se · info@kzhandels.se · Tel: +46 300 54 16 10 · Fax: +46 300 54 38 05
KZ Handels AB · Box 10337 SE-434 24 KUNGSBACKA

FÖRSÄLJNING OCH SERVICE AV NYA OCH BEGAGNADE MASKINER
SAMT REDSKAP FÖR LANTBRUK, ENTREPRENAD OCH SKOG

Lennart Jonsson
070-233 59 27

Jonas Johnson
070-573 26 21

Leif Persson
070-884 08 51

Hammarsmedsgatan 23, Mariestad
Tel: 0501-650 90 • mariestadsmaskin.se

Besök oss
Postadress:
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: 07.00 – 16.00
Felanmälan elnät efter kontorstid
031-334 11 11
Felanmälan VA efter kontorstid
031-334 11 90
Epost
kundtjanst@vallebygdens.se

Hemsida
www.vallebygdens.se

Skara kommuns
Miljövårdspris 2018
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