Välkommen till
Tekniska enheten!

2 | Sollefteå kommun – Tekniska enheten

Tekniska enheten
– vi får Sollefteå att fungera
På Tekniska enheten i Sollefteå kommun har vi en viktig uppgift. Vårt
uppdrag är att kunna erbjuda en
infrastruktur med hög leveranssäkerhet och kvalitet inom vatten- och
avloppsförsörjning (VA), avfallshantering samt gator och parker. På Tekniska enheten jobbar vi helt enkelt
med det där som bara ska fungera,
och vårt mål är att våra kommuninvånare ska få en problemfri vardag!
Sollefteå är en geografiskt stor kommun. För att kunna ge en högkvalitativ service till alla medborgare är
våra runt 55 medarbetare vår främsta

resurs. Vi har en stor och bred kompetens samlad under ett tak, vilket
innebär att vi kan utföra många projekt i egen regi. Det gör att vi säkrar
kvaliteten i alla led, samtidigt som vi
kan arbeta självständigt och flexibelt.
Till exempel har vi beredskapsjour,
alltid redo att snabbt rycka ut där vi
som bäst behövs dygnet runt.
För att få alla delar i vårt breda
uppdrag att fungera har vi även
en stödjande verksamhet. Bland
annat finns personal som arbetar med GIS (geografiskt informa-

tionssystem), projektering inom
gator och VA, mark- och exploateringsfrågor, skogsförvaltning och
debitering för VA, sophämtning och
slamtömning. Vår höga kunskap är
din trygghet!
I miljöalmanackan hittar du användbar information som exempelvis
öppettider, vinterväghållning, felanmälan och sopsortering. Miljöalmanackan skickas ut gratis i december
till alla hushåll.

För att ladda ner
miljöalmanackan.
Scanna QR-koden.
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Säkra gator och
välskötta grönområden
Det är viktigt att ha en välutvecklad
infrastruktur som ger förutsättningar för bra och säkra transporter på
gator och vägar. I Sollefteå kommun
arbetar Tekniska enheten för att du
som färdas på våra kommunala vägar ska ha en trygg och säker trafikmiljö. Detta gäller oavsett om du är
bilist, cyklist eller gångtrafikant.
Det svenska vägnätet består av
statliga
och
kommunala
vägar samt enskilda vägar. För dessa

ansvarar Trafikverket tillsammans
med kommunen och vägföreningar.
Kommunens ansvar för väghållning
och trafikplanering gäller först och
främst gator inom de större tätorterna. Det kan gälla ombyggnad och
utbyggnad av gator, gång- och cykelvägar eller beslut om lokala trafikföreskrifter, till exempel parkering, förbud att parkera, väjningsplikt eller
hastighetsbegränsningar. Vi ansvarar
också för kommunens 25 broar samt

merparten av all vägbelysning.
Tekniska enheten ansvarar också för
drift och underhåll av kommunens
naturparker, parker, gräs-, ängs- och
buskageytor, sommarblommor, rastplatser, bekvämlighetsinrättningar,
lekplatser, flaggning, julgranar, skötsel av livräddningsutrustning samt
gaturenhållning.

NYLANDS TRÄ
Nyland-Docksta-Kramfors

Din bygghandel i Höga Kusten
Woody Nylands Trä är en byggvaruhandel med tre butiker i Nyland, Kramfors och Docksta. Vi erbjuder utkörning inom Kramfors, Sollefteå, Härnösand, Örnsköldsvik och Höga kusten-området.
0612-222 30 | bygga@nylandstra.se | www.nylandstra.se
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Är du i behov av transport- och maskintjänster?
Ring oss! 0611-105 60
Läs mer på vår hemsida www.sundfrakt.se
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Ett vatten och avloppsledningsnät i
ständig utveckling
Ledningsnätet i Sollefteå kommun är omfattande. Tekniska enheten ansvarar för ca 100 mil ledningar. Vi strävar
efter att hela tiden förnya och utveckla VA-ledningsnätet,
vilket kräver extra mycket när en kommun är så stor som

Ramsele
Järnhandel AB
Maskiner • Verktyg • El • VVS

Ramsele 0623-101 09 • Långsele 0620-200 25 • Mob 0703-70 62 25
info@ramselejarn.se

vår. Då är det en styrka att kunna ha så mycket kompetens att vi kan utföra det mesta jobbet själva, det är både
kostnadseffektivt och kvalitetssäkrande.
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Med ny teknik in i framtiden
Arbetet med VA-ledningsnätet är uppdelat i tre områden;
Sollefteå stad, Sollefteås ytterområden samt Västra som
består av Ramsele, Näsåker, Resele och Junsele. Verksamheten präglas av ett framtidsfokus, där användande av
modern teknik är en viktig punkt. Till exempel har Sollefteå kommun satsat på fjärravlästa vattenmätare, som läses
av varannan månad. De nya mätarna ger en mer rättvis

debitering, samtidigt som de genom att skicka felkoder
hjälper till att hitta vattenläckor eller andra problem.
I kommunen finns också en vattenkiosk, där Räddningstjänsten och företagare kan hämta vatten vid behov, samt
vattenkranar som är till för allmänheten. Du hittar den
efter Skärvstavägen vid sjukhuset.

VA R M T VÄ L KO M M E N
T I L L O S S PÅ B E R N E R S !
VI HAR BÅDE FORDON ,
RESERVDEL AR & TILLBEHÖR

-

S E R V I C E & V E R K S TA D

Ko n t a k t a o s s f ö r m e r i n f o r m a t i o n
så hjälper vi dig hitta rätt för just dig.
L ä s m e r p å v å r h e m s i d a w w w. b e r n e r s . s e
Berners Person- och Transportbilar AB // Gesällvägen 12, Sundsvall, tel. 060-64 64 00 // Smedjevägen 3, Härnösand, tel 0611-55 20 40 // www.berners.se
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Vatten- och avloppsreningsverk med
hög driftsäkerhet
I Sollefteå kommun finns hela 32
vattenverk, 12 reningsverk och cirka
200 anläggningar som Tekniska enheten har drift- och underhållsansvaret för. För att klara detta uppdrag
krävs en hög kompetens hos våra
skickliga drifttekniker, i kombination
med investeringar i tekniska innovationer. Idag arbetar vi till exempel

med fjärrövervakning för en hög
driftsäkerhet.
Vi tar kontinuerligt vattenprover för
att säkerställa kvaliteten på dricksvattnet, som är samhällets i särklass
mest kritiska försörjningssystem. På
Sollefteå kommun kan vi med både
glädje och stolthet konstatera att vi
har en väldigt god vattenkvalitet.

Vi tillsätter väldigt lite kemikalier i
dricksvattnet, som till 100 procent
utgörs av grundvatten.
Vi har under de senaste åren byggt
flera nya vattenverk och under de
närmaste åren kommer ytterligare
investeringar att göras, för att säkra
en fortsatt hög vattenkvalitet.
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Var rädd om avloppet
För att reningsverk, pumpar och
ledningsnät ska fungera så bra som
möjligt krävs att alla tänker på vad
man spolar ner i avloppet. Fel saker
i avloppet orsakar stopp i ledningsnätet och förstör pumpar i pumpsta-

tionerna. På avloppsreningsverket
kan reningsprocessen störas och i
värsta fall slås ut. Om föroreningarna
når vattendragen kan djur och växter ta skada. Som du förstår kostar
eventuella skador samhället onödiga

summor, det blir sämre arbetsmiljö
för dem som arbetar på avloppsreningsverken och framför allt mår vår
natur sämre.

Avloppsreningsverken i Sollefteå
kommun är byggda för att rena avloppsvattnet från organiskt material och fosfor samt för att reducera
mängden parasiter och bakterier.
Kemikalier och mediciner är svårnedbrytbara. De kan försvåra och till

och med förstöra reningsprocesserna i reningsverken, som ofta är biologiska. Följden blir att vattnet som
släpps ut i hav och vattendrag inte är
så rent som det borde vara.

Spola rätt
Drifttekniker får återkommande larm
om stopp och måste åka ut och ta
bort det som orsakat stoppet. Det
kan till exempel vara tops, tvättlappar, hushållspapper, trasor, blöjor,
bindor, tamponger, kondomer, snus
och hår.

VATTENBRUNN
För dig som har behov av eget vatten.
ENERGIBRUNN
Effektiv uppvärmning av din
bostad/fastighet.
STYRD BORRNING
Ny vatten- eller elledning utan
åverkan på din mark.

Tveka inte att ta kontakt med oss för mer information och offert!
Långgatan 5, 881 30 Sollefteå
0620-135 40 • www.tsbab.se
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Lämna ditt avfall
på våra återvinningscentraler
Sollefteå kommun ansvarar och sköter driften av tre återvinningscentraler; Rödsta, Ramsele och Edsbacken.
Här tar vi hand om och återvinner
hushållens grovavfall och farligt avfall som uppstår i, eller i anslutning
till, hemmet. Har du frågor eller funderingar är det bara att fråga någon
av våra medarbetare på plats, så
hjälper de dig med att sortera rätt. I

kommunen finns också fyra miljöstationer, där du kan lämna farligt avfall som till exempel färg, kemikalier,
småbatterier, lampor och lysrör.

Då hämtar vi, enligt ett hämtningsschema, elskrot, brännbart samt icke
brännbart material. Denna tjänst ingår i sopavgiften.

Har du grovsopor som du vill bli av
med, utan att själv behöva åka till
en återvinningscentral? Då är kommunens grovsopsinsamling under
vår och höst ett smidigt alternativ.

Hämtning av hushållsavfall
och slamtömning
All hämtning av hushållsavfall och
slamtömning i Sollefteå kommun utförs av kommunens entreprenörer.

För mer information om källsortering
www.solleftea.se/sopsortering

Elnätsinvesteringar för ett växande Sollefteå
För E.ON är Sollefteå en viktig kommun. I kommunen finns ett engagemang och en stolthet för
landsbygden som skapar grund för fortsatt utveckling.
En mycket stor del av E.ONs kunder finns just på landsbygden, inte minst här i Norrlands inland. För oss är
det självklart att landsbygden ska ha samma goda förutsättningar när det gäller elleveranssäkerhet och service, som man får i städerna. Men ska vi vara ärliga så har det inte alltid varit så. Dock är vi övertygade om
att det ambitiösa investeringsprogrammet vi genomför sedan ett antal år tillbaka gör att strömförsörjningen
blir allt bättre i kommunen.
- I Sollefteå förstärker vi elnätet på flera håll. Det gör vi både genom att vädersäkra elledningarna och gräva
ner ledningar eller isolera luftledningar. Men också genom att bygga helt nya reservledningar. Åtgärderna innebär inte att det aldrig mer blir avbrott, men att de allra vanligaste orsakerna till avbrotten försvinner samt
att längden på eventuella avbrott minskar, säger Björn Bäckstrand-Eriksson, gruppchef och ansvarig för de
lokala elnätsinvesteringarna.
En säker elförsörjning är en av grunderna för att kunna leva och verka i bygden. Så kan företag med goda
idéer blomstra, så skapas trygghet för de boende och så blir det enkelt för dem som vill tillbringa sin fritid i
en underbar natur.
- I Sollefteå har E.ON två kontor för kundtjänst- och elnätsverksamheten, med närmare hundra
lokalanställda. Med målet om en välfungerande elförsörjning och en nära kunddialog bidrar vi alla
till kommunens fortsatta utveckling. Ett bidrag vi mycket gärna fortsätter att ge, avslutar
Björn Bäckstrand-Eriksson.

Besöksadress
Djupövägen 3
881 80 Sollefteå
Postadress
Sollefteå kommun
881 80 Sollefteå
Medborgarservice
Telefon
0620-68 20 00
För akuta fel utanför kontorstid
Telefon
060-12 76 00
E-post
kommun@solleftea.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 18966 • www.jssverige.se

Hemsida
www.solleftea.se

