
Södra Sveriges mittpunkt

Alvesta kommun /Teknisk service



Vi har koll på den småländska 
elmarknaden
Vi på elbolaget Bixia strävar efter en värld som enbart drivs 
av förnybar el. Det gör vi genom att utveckla hållbara och  
innovativa energitjänster och vara en av Sveriges största  
inköpare av förnybar och lokalproducerad el. 

Kontakta oss så berättar vi mer! 

SIDAN 2

Välkommen till oss 
på Teknisk service i 
Alvesta
Teknisk service är en av fem avdelningar i samhällsbyg-
gnadsförvaltningen. Det är vi som ser till att alla parker 
och grönytor är välskötta, att du inte halkar under årets 
kalla månader, och som ser till att det inte blir stopp i 
avloppen. Ja, det och mycket mer såklart! Varje dag, 24 
timmar om dygnet, står vi beredda att hantera och lösa 
både akuta och mindre akuta uppdrag med vår bereds-
kap. 

I den här broschyren får du ta del av några av de saker 
som vi kan hjälpa dig med. För dig som vill veta mer går 
det bra att besöka vår hemsida. 



harlovs.bygg@gmail.com | www.harlovsbygg.se

Varmt välkomna till
Härlövs Byggentreprenad AB

Parker och 
omgivning 
Du har kanske märkt att vi är måna om våra 
parker och grönytor i Alvesta kommun. Det är 
vi för att vi vill att du som invånare ska ha en 
trivsam utomhusmiljö under din fritid. Som 
en del i våra arbetsuppgifter förser vi kom-
munen med vackra blomsterarrangemang vid 
olika högtider och ser om parkerna. 

Nedtagning av träd  
Alla träd som står på kommunägd mark sköts och han-
teras av samhällsplanering/mark. De större skogsom-
rådena sköts av upphandlad skogsförvaltare i enlighet 
med en skogsbruksplan som Skogsstyrelsen har fast-
ställt. Vill du ta ned ett träd behöver vi kom-
ma ut och titta för att sedan göra en enskild 
bedömning av fallet. Mer information om 
vad som gäller hittar du på vår hemsida.

Lekplatser
På en del av våra allmänna ytor finns det flera fina 
lekplatser som barnen kan leka på. För att säkerställa att 
lekplatserna är säkra är det vi som ansvarar 
för underhåll och besiktning av dem. Vi job-
bar aktivt med utveckling av våra lekplatser/
lekytor och följer ett politiskt antaget lek-
platsprogram. 

Invasiva arter
Invasiva arter är främmande arter som på ett eller 
annat sätt har tagit sig in i vår natur. Det kan vara allt 
från växter och svampar till mikroorganismer. Inte alltför 
sällan saknar dessa arter naturliga fiender, vilket i sin 
tur kan skada vår naturliga biologiska mång-
fald. Misstänker du att du har en Invasiv art 
i din närhet vill vi gärna få reda på det. Mer 
information om hur du går till väga hittar du 
på vår hemsida.



Tillsammans skapar vi hem  
i Alvesta kommun

www.allbohus.se

Skräphantering 
Visst har vi rena och fina gator i Alvesta? Och visst 
har du väl inte undgått våra färgglada papperskorgar 
som är utplacerade på strategiska platser med de 17 
globala målen på? För att samla in skräp som hamnat 
i naturen eller på andra platser använder våra medar-
betare elfordon för att ta sig runt i kommunen. 

Skötsel av gator
För att det ska vara så säkert som möjligt för våra 
invånare att ta sig till och från platser, arbetar vi aktivt 
för att hålla gatorna säkra. Detta innefattar allt från 
att köra ut mitt i natten när det behöver sandas och 
saltas till att sedan sopa upp sanden när våren äntligen 
står runt hörnet. I kommunens säkerhetsarbete ingår 
även kontroll av gatuskyltar, där vi ser till att det är rätt 
skyltar samt byter ut vid behov. 



Hjälp oss, spola rätt!
De här tre sakerna får du spola 
ner i toaletten, inget annat.

BK Produkter 
Helhetsleverantör inom tunnplåtsprodukter.

Vi vill vara din självklara partner när det  
gäller tunnplåt. Från idé till färdig produkt.  
För mer information, besök oss på bkprodukter.se

Vatten & avlopp 
I vårt arbete ingår det att skydda kommunens dricks-
vatten, som i huvudsak kommer från vårt grundvatten. 
Förutom att vi står redo med vår spolbil för att lösa 
eventuella stopp i ledningar, eller för att byta ut de 
gamla vattenledningarna, behöver vi din hjälp för att 
säkerställa att inget olämpligt hamnar i avloppet. Även 
med ett bra reningssystem kan saker som till exempel 
våtservetter, kemikalier och pappershanddukar bilda 
stopp eller förorena vattnet. Därför är det viktigt att du 
inte spolar ner något mer än urin, avföring och toalett-
papper i din toalett. 

Få SMS-avisering vid samhällsstörningar
Kom ihåg att anmäla dig till vår SMS-tjänst, 
som är kostnadsfri, för att få en notis om 
samhällsstörningar som till exempel om det 
skulle hända något akut med dricksvattnet i 
kommunen. Du gör din anmälan via vår hemsida. 

Pågående projekt 
Nyfiken på vilka vatten- och avloppsprojekt 
vi arbetar med just nu? Besök då vår hemsi-
da och klicka dig in på respektive projekt för 
mer information. 

Vi vill slå ett slag för vårt fina dricksvatten i kommunen. 
Därför vill vi påminna dig om att spara på vattnet när du 
inte behöver det. Exempel på hur du kan göra det är ge-
nom att inte låta kranen stå på medan du borstar dina 
tänder eller medan du tvålar in dina händer, använda 
regnvatten för att vattna dina växter och att inte diska 
under rinnande vatten. 



Vi står bakom FN:s globala mål för 
hållbar utveckling. 

Stefans Entreprenad
Gräv- och planeringsarbete | Skogsdiken

Buskröjning | Allt inom avlopp och dränering

Mobiltfn. 070-528 05 39

Kontakta oss
Öppettider: 
Helgfria vardagar 08.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00 

Alvesta kommun
Centralplan 1, Alvesta 

Telefon: 0472-150 00  
Vid akuta händelser nås vi på vår dygnet runt 
beredskap på samma nummer.

E-post: kommunen@alvesta.se 

 www.alvesta.se 

facebook.com/kommunalvesta/


