Arvika och Eda kommuns bolag för infrastruktur

BEKVÄMARE
VARDAG FÖR DIG

VI ARBETAR FÖR DIG
Teknik i Väst ansvarar för
leveranser av el, vatten och
avlopp, renhållning, fjärrvärme
och fiber.
Det är 16 000 kunder i Arvika
och 4 000 kunder i Eda som
nyttjar en eller flera av våra
tjänster.
Vi sköter också gator och vägar,
kraftstationer och elhandel.

Teknik i Väst AB är teknikbolaget som är gemensamägt
av Arvika kommunkoncern och Eda kommun. Att
starta bolaget och inleda samverkan med Eda är
en av våra största och mest spännande utmaningar
sedan bildandet av Arvika Teknik 2011.

Genom att satsa på samverkan ser kommunerna
stora möjligheter till högre kvalitet, driftsäkerhet
och utvecklad service. Det här är ett spännande
arbetssätt för oss och vi ser mycket fram emot att
utvecklas i samverkan.

Teknik i Väst AB är resursbolaget som organiserar personal och sköter verksamheterna för de
tekniska bolagen inom koncernen. Vi står för drift
och skötsel inom områdena vatten och avlopp,
gator och vägar, samt renhållning för både Arvika
och Eda kommuner. Dessutom hanterar bolaget
verksamheterna elnät, fjärrvärme,kommunnät och
kraft för Arvikas behov.

Före sammanslagningen organiserades verksamheten i Eda kommun direkt under samhällsbyggnad. Eda kommun äger fortsatt sina anläggningar
och beställer drift och skötsel av Teknik i Väst.

Resursbolaget har samlat personal från Arvika
Teknik och gatusektionen i Eda i en gemensam
organisation som arbetar på uppdrag av respektive
kommun och kommunalt ägarbolag, totalt är vi 145
medarbetare.

Välkommen till oss, vi
jobbar varje dag för din
bekväma vardag och en
hållbar framtid!
Anders Norrby
VD Teknik i Väst &
Arvika teknik

Vad är bekväm vardag för dig Anders?

i kranen, få soporna hämtade utanför dörren
”Det är attochhaattvatten
gator och vägar underhålls och utvecklas! ”

ORGANISATIONEN
VD
Anders Norrby

ADMINISTRATIV STAB
Malin Skärskog,
administrativ chef
Ekonomisk redovisning och
kundservice.

TEKNISK STAB
Elin Alsterhag,
chef Teknisk stab
Tekniskt stöd i driftfrågor och
aktuella projekt.

MARKNADS STAB
Veronica Nordenberg,
marknadschef
Marknadsfrågor och
kommunikation.

ELNÄT
Ola Mossberg, elnätschef
Avdelning elnät bedriver
i huvudsak elnätsverksamhet
och ansvarar för gatubelysningen i Eda och Arvika
kommuner.
KRAFT
Thomas Malmstedt,
avdelningschef & VD
Avdelningen bedriver
produktion av förnyelsebar
elenergi från vattenkraft och
sol.

RENHÅLLNING
Jörgen Zetterlund, enhetschef Arvika
Michael Johansson, enhetschef Eda
Avdelningen sköter avfalls- och
återvinningsanläggningar samt
sop- och slamhämtning i Eda
och Arvika kommun.
FJÄRRVÄRME
Thomas Malmstedt,
avdelningschef & VD
Fjärrvärmeavdelningen
sköter produktion och
distribution av fjärrvärme.

VA OCH GATA
Bo Axelsson, VA-och gatuchef
Vattenproduktion, distribution
av dricksvatten, bortforsling
och rening av avloppsvatten
samt drift och skötsel av gator
och vägar i Eda och Arvika
kommun.
KOMMUNNÄT
Lennart Rönning,
avdelningschef & VD
Kommunnätsavdelningen
arbetar med utvecklingen
av fibernätet i Arvika
kommun

TILLSAMMANS HÅLLER VI EDA RENT
Oavsett om du bor i lägenhet eller villa, i tätort eller
på landsbygden, kommer Renhållningen på Teknik i
Väst och tömmer ditt avfallskärl.
På Lundens avfallsanläggning kan du bland annat
lämna in material som batterier, metall, plast och
trädgårdsavfall. Avfallet används sedan till materialeller energiåtervinning. Din äggkartong kan bli ett
cornflakespaket och din konservburk kan bli en
stekpanna. Genom att sortera rätt kan vi återvinna
material för att spara på jordens resurser.

VISSTE DU ATT...
... under 2018 samlades ca
1 378 ton restavfall in
i Eda kommun!

Genom batteriåtervinning
kan vi hindra att miljögifter
sprids i vår omgivning!

VI RÖJER SNÖ OCH SOPAR SAND
Per-Erik Bryntesson är driftchef för
ledningsnät och gata i Eda, precis som tidigare.

Från Eda Glasbruk i norr, till Koppom i
söder, röjer vi snö och sopar sand.
Från och med 1 januari 2019 är det
Teknik i Väst som ansvarar för drift och
underhåll av kommunens gator, vägar
och cykelvägar.
Eda kommun är uppdragsgivare och beställer tjänster av Teknik i Väst. För vissa
uppgifter har entreprenör handlats upp,

på samma sätt som tidigare. Det kan
till exempel handla om snöröjning eller
vårsopning.
Att det istället är Teknik i Väst som driftar
och underhåller kommer inte innebära
någon skillnad för dig, riklinjerna för när
det ska plogas är oförändrad.
Vill du veta mer eller läsa riktlinjerna?
Mer info finns på eda.se/trafikogator.

VI HÄMTAR DINA SOPOR
Från och med den 1 juli 2019 kommer Teknik i Väst
att hämta dina sopor. Vi har redan under juni så
smått påbörjat detta arbete, då tidigare entreprenör
valt att avsluta sitt uppdrag. Du kommer antaglien
inte märka så stor skillnad - förutom att sopbilen

kanske kommer ha ett annat utseende längre fram.
Det är snart obligatoriskt för alla kommuner att
erbjuda utsortering av matavfall. Ett förslag är då
att gå ifrån vägning av sopkärlet och införa fasta avgifter för olika kärlstorlekar och hämtningsintervall.

Psst..!
Snart kommer du
även kunna sortera
ditt matavfall!

FÖRBÄTTRINGAR INOM VATTEN OCH AVLOPP

ÅMOTFORS

Vi tittar på möjligheten att förbättra dricksvattenkvalitet och försörjningskapacitet för
Åmotfors.

FLOGNED/NORESUND
Avloppsvattenreningen för Flogned och Noresund
är inte tillfredsställande, här utreder vi om en
överföringsledning till Åmotfors avloppsreningsverk kan vara en möjlighet.

CHARLOTTENBERG
I Charlottenberg pågår renovering av avloppsreningsverket, vi reparerar ventilationsanläggningen i bassänghallen och utrustningen för
slamhanteringen.

TEKNIK I VÄST BYGGER NY
GÅNG- OCH CYKELVÄG I CHARLOTTENBERG!
Teknik i Väst fick i uppdrag av Eda kommun att bygga en gång- och
cykelväg längs Tallmogatan och Källgatan i Charlottenberg. Två tidigare gång- och cykelvägar har nu knutits samman med den nya vägen.
Ett nytt övergångsställe har också gjorts, med förstärkt belysning och
ledstråk mellan ishallen och nya Burger king. Belysningen längs hela
vägen har också utförts av Teknik i Väst. Asfalterad och helt färdig blir
den i slutet av juni 2019.
Snart ska den nya gång- och cykelvägen asfalteras.

MEDBORGARKONTORET HJÄLPER DIG!
Välkommen till medborgarkontoret i Eda! Vi svarar
i telefon under vardagar och hjälper dig med frågor
om fakturor eller andra funderingar som rör någon
av våra verksamheter.
På sikt är målsättningen att Teknik i Väst ska få en
gemensam kundtjänst, men än så länge kommer
dina fakturor från Eda kommun och du vänder dig
också dit för frågor.

VISSTE DU ATT...

KONTAKTA OSS PÅ
MEDBORGARKONTORET!
Telefonnummer
0571-281 00
Öppettider
Måndag- torsdag
08.00-16.00

...Teknik i Väst har 145 medarbetare som
representerar 40 olika yrken!

Fredag
08.00-15.00

Vill du jobba hos oss?
arvikateknik.se/jobb

Besöksadress
Torget 1, 673 32 Charlottenberg

Mer information hittar du på teknikivast.se!

