Tekniska kontoret i Gnosjö kommun
– Vi förenklar din vardag!

Vatten — vårt viktigaste livsmedel
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och vi använder
dagligen mellan 180 och 220 liter vatten per person.
Vi duschar, spolar toaletter, diskar, tvättar och lagar
mat. I Sverige har vi generellt gott om bra sötvatten.
Samtidigt ska vi vara försiktiga med denna naturresurs och undvika slöseri. Därför ska vi vara noga med
våra system och se till att kranar, toalettstolar och
andra vattenarmaturer är hela och inte läcker.

Vårt dricksvatten ska först och främst vara rent och
fritt från föroreningar och farliga ämnen. Vårt mål är
att förse alla kommunmedborgare med ett gott och
hälsosamt dricksvatten med ett minimum av tillsatser.
Allt vårt dricksvatten är grundvatten från brunnar.
På samtliga våra vattenverk används UV-ljus för att
säkerställa en bra vattenkvalitet. Inget klor används
på något av våra vattenverk.

Våra vattenledningar är generellt av god kvalitet och
anses som ett ungt system.

Vattenanalyser
Varje månad skickar vi vattenprover till oberoende
laboratorium för att bedöma vår vattenkvalitet. Våra
vattenverk betraktas som livsmedelsanläggningar och
är underställda kontroll genom Livsmedelsverket.
Lokalt sköts tillsynen av Samhällsbyggnadsnämndens
personal.

Det här bör du tänka på
• Frysning av vattenledningar är ett stort problem i
vårt kalla klimat. Därför är det bra att låta snö ligga
kvar där du vet att vattenledningen ligger eftersom
snön isolerar.
• Stillastående vatten fryser lättare. Se därför till att
regelbundet sätta på kranarna.

• Se till att ha ordentlig värme där vattnet kommer in.
Läckor som uppstår innanför serviceventilen ansvarar
abonnenten själv för.

Ansvarsgräns
Det kan vara bra att veta att ansvarsgränsen mellan
kommunens allmänna anläggning och fastighetens
VA-installation går i förbindelsepunkten, det vill säga
den punkt där inkoppling av fastighetens ledningar
till den allmänna anläggningen sker.

Vattenavläsning
Vattenförbrukningen ska läsas av en gång per år. Det
är viktigt att det mätaravläsningskort du får hemskickat kommer in till oss inom angiven tid.

Det öppna stadsnätet för bredbandstjänster
www.svenskastadsnat.se

Hjälp oss att hålla avloppsvattnet rent!
I Gnosjö kommun finns sex avloppsverk
och två reningsdammar, verken sköts av
tekniska avdelningens personal. Reningsprocessen fungerar i princip i tre
steg: mekanisk, biologisk och kemisk.
Vattenkvaliteten övervakas ständigt.
Avloppsvattnet pumpas eller rinner med
självfall till verken. I kommunen finns 12
pumpstationer.
När avloppsvattnet kommer till reningsverket bör det inte innehålla några
miljöfarliga ämnen. Egentligen ska
avloppsvatten endast innehålla det som
kommer från våra magar, vår matlagning
och normal städning/tvätt med vanliga
rengöringsmedel som tvål, såpa och
liknande. Vi vill inte ha kemikalier eller
farliga ämnen i avloppssystemet eftersom vår slutprodukt ska vara rent vatten
och slam som vi ska kunna använda som
täckmaterial och till jordförbättring.

Hjälp oss att hålla avloppsvattnet rent!
• Tänk på vad du spolar ner. Bara kiss,
bajs och toapapper får spolas ner i toan.
• Häll inte fett i köksavloppet. Samla
upp större mängder matolja i en plastburk/flaska (lämnas in som brännbart

avfall) och torka gärna ur stekpannan
före disk.

Slammet tas om hand vid Gnosjö och
Hillerstorps reningsverk där det avvattnas för att sedan komposteras för att
slutligen bli anläggningsjord.

• Välj miljömärkta produkter.

Viktigt att tänka på inför
slamtömning:

• Välj rätt dosering av tvätt- och diskmedel.
• Industrier ska välja miljövänliga kemikalier och bara släppa ut avloppsvatten
som kan behandlas i reningsverket.
• Släng ditt avfall på rätt ställe. Överblivna mediciner till apoteket, färg till
återvinningscentralen, plåster, tops och
tamponger m.m. slängs i soppåsen.

Slamtömning
Joma Slamsugningsservice AB utför
slamtömning på entreprenad i Gnosjö
kommun, av enskilda avlopp och mindre
reningsverk, samt tillhandahåller spolservice och filmning av ledningsnät.
Du som äger en enskild slambrunn
ansvarar för att funktionen är tillräcklig.
3-kammarbrunnar ska vara täta med
hela kamrar och infiltrationen ska fungera. De slutna tankarna ska vara täta.
Alla slamanläggningar som inte har dispens ska tömmas minst en gång per år.
Behöver din anläggning tömmas oftare
kontaktar du vår tekniska avdelning.

• Anläggningen ska vara lätt tillgänglig
vid tömning

• Vägen som leder till slamanläggningen
ska vara framkomlig, med minst 3 meter
bredd, 4 meter fri höjd och bärighet för
ett fordon med totalvikt 25 ton. Bilen
ska utan svårighet kunna vända i slutet
av den väg som leder till din fastighet.
• Avståndet mellan slambilens uppställningsplats och slamanläggningen får
normalt inte överskrida 20 meter.
• Från arbetsmiljösynpunkt ska locken
vara hanterbara för chauffören, vikten
bör inte överskrida 15 kilo. De ska vara
väl synliga och gärna markerade med
käpp eller liknande.

Latrin
Kommunen arbetar på att denna
hantering på sikt ska försvinna helt. Vi
erbjuder emellertid fortfarande tjänsten
till de fritidshusägare som vill ha den.
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Närmare Enklare Snabbare
www.gislavedenergi.se
0371 – 58 91 10
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Renhållning – Kunden i centrum
Gnosjö kommuns renhållning finansieras
helt av våra kunder, det vill säga du som
är medborgare här. Tekniska avdelningen
erbjuder följande renhållningstjänster till
hushållen:

• Kundtjänst med bland annat information och rådgivning i avfallsfrågor.
• Sophämtning, transporter till behandling och destruktion av avfall.
• Slamsugningstjänst inklusive möjlighet
till spolning.
• Drift av två återvinningscentraler för
mottagning av grovavfall och farligt
avfall. Vi driver även fem upplag för
trädgårdsavfall i kommunen. Vi tillhandhåller även sex platser för insamling av förpackningar och tidningar.

Vi sätter kunden i centrum
Vi arbetar för att dina behov som medborgare och kund ska tillgodoses och
alltid vara i centrum för det vi gör.

Vår inriktning är att vi ska vara så kostnadseffektiva som möjligt, utöva god
miljönytta, följa aktuell lagstiftning och
kommunens renhållningsordning.

Sophämtning

Sortera ditt avfall

Kommunens sophämtning sköts på entreprenad av Sandahlsentreprenad AB åt
cirka 3000 kunder.

Vi har alla ett personligt ansvar att sortera
vårt avfall och kommunen har rätten
enligt miljöbalken att kunna kräva detta
av hushåll och företag. Om alla hjälps
åt att källsortera så resulterar det i lägre
kostnader samtidigt som man gör en
insats för miljön.

Sedan årsskiftet 2011 sker hämtningen
med en gasdriven sopbil. Som standard
har våra kunder ett 190-liters kärl som
töms varannan vecka.

Att tänka på vid hämtning
• Placera kärlet med lockets handtag
vänt mot gatan. Tänk på fyllnadsgraden, locket ska gå att stänga.
• Hämtningsvägen får inte blockeras
eller vara igenväxt. Vintertid ska den
vara skottad och halkbekämpad.
• Om kärl inte ställs fram får gångavståndet mellan sopbil och uppställningsplats inte överstiga 25 meter och
lutningen på väg fram till kärl får inte
överskrida 1 meter på 12 meter. Ytan
ska vara hårdgjord.
• Undvik att lämna sopkärlen i sopskåp
på hämtningsdagen.

Hur du sorterar ditt avfall kan du läsa
på kommunens hemsida: www gnosjo.se
eller på: www.ftiab.se.

Det här kan du lägga
i sopkärlet:
• Matrester som man inte komposterar i
egen kompost (tillstånd krävs för egen
kompostering av matavfall).
• Kuvert som innehåller klister.
• Dammsugarpåsar.
• Blöjor och bindor.
• Plast som inte är förpackningar.
• Disktrasa.
• Cd-skivor och -skydd.
• Kaffesump och filter.
• Trasiga tyger, kläder, skor.
• Flytande matfettsrester – fylls i en
plastflaska.

Inget jobb
är för stort
eller för litet.
EL – TELE – DATA – LARM – AUTOMATION
Vi finns på Brogatan 24 i Hillerstorp
Kontakta oss på 0370-37 51 90

Stefan Gustavsson
Tel. 0733-84 84 06

peabasfalt.se

Återvinningscentraler
Inom Gnosjö kommun finns två återvinningscentraler, en i Hillerstorp på
Nyhemsindustriområde, Håkanstorpsvägen samt en vid Gynnås. Kör avfart från
väg 151, sväng av mot Hagelstorp efter
järnvägen. Anläggningen ligger på höger
sida.
På våra återvinningscentraler kan alla
hushåll lämna sitt grovavfall, allt från
soffor och farligt avfall till kylskåp och
mindre mängder byggavfall.

På anläggningen finns personal som du
kan fråga om sortering eller liknande.

Är du en van besökare kan du underlätta ditt ärende genom att sortera avfallet hemma i hårdplast, brännbart, trä,
metall, wellpapp samt stoppmöbler, så
går besöket smidigare. Har du möjlighet
tjänar du på att besöka våra anläggningar
på vardagar.
Du som är nyinflyttad eller av någon
anledning inte har fått passerkort till
våra återvinningscentraler ska kontakta
kommunens tekniska avdelning för att få
ett kort. Detta ska vara väl synligt i bilen
vid besöket. Verksamheter kan lämna
grovavfall enligt särskild prislista (ej
farligt avfall).

Öppettider
Gynnås

Helgfria dagar må-fre kl 07.00-16.00
torsdag kvällsöppet kl 16.00-18.00
(veckorna 27-31 stänger vi kl 16.00)
Helgfri lördag 09.00-13.00

Nyhem

Helgfria dagar tisdag kl 15.00-19.00
samt första helgfria lördagen i månaden
kl 09.00-12.00.
Övrigt om kommunens öppettider i
samband med helger, besök hemsidan
för information.
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Avfall från privata hushåll och företag
Alla hushåll genererar avfall! Det innebär
att de också är skyldiga att sortera sitt avfall
– detta är ett lagstadgat krav.

Farligt avfall
Som privatpersoner ska du sortera ditt
avfall och lämna det till miljö- och återvinningsstationer, det gäller även när du har
miljöfarligt avfall, till exempel färgrester och
kemikalier. Observera att skrotat tryckimpregnerat virke eller spill när du bygger
med sådant virke inte får eldas upp, det ska
lämnas in till återvinningsstationen.

På vår hemsida – www.gnosjo.se – kan du se
var du kan lämna ditt avfall och vilka
öppettider som gäller.

Har du medicinskt avfall som sprutor och
kanyler får du en behållare för dessa utan
kostnad från din vårdcentral där du också
ska lämna in den när den är full. Överblivna mediciner kan du lämna till närmaste
apotek.

Företag
För företag gäller särskilda regler. De
ska lämna miljöfarligt avfall till särskilda
renhållningsföretag som tar emot detta
avfall. Övrigt företagsavfall lämnas till ??...
Observera att kommunens miljöstationer endast är avsedda för privathushållens
farliga avfall.

Exempel på farligt avfall:
• Förbrukade oljor (t.ex. hydrauloljor,
motoroljor, smörjoljor)
• Avfall från oljeavskiljare (slam och fast
avfall)
• Absorbermedel (t.ex. spån, absol), filtermaterial etc. som är förorenade med
farliga ämnen
• Färg- och lackavfall som innehåller
lösningsmedel
• Lösningsmedelsavfall
• Batterier (Pb-batterier, NiCd-batterier,
Hg-batterier)
• Lysrör
• Uttjänta fordon
• Köldmedia (CFC, HCFC och HFC)
• Impregnerat trä
• El-avfall som kan innehålla farliga komponenter
• Asbest
• Fotokemikalier
• Skärande och stickande avfall (t.ex.
kanyler)

Välkommen till Gunnarssons maskinstation
Vi är ett entreprenadföretag i Gnosjö som utför alla typer av
gräv- och anläggningsarbeten åt både privatpersoner och
företag i GGVV-regionen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grundläggning för industrifastigheter och villor
VA-arbeten
Avlopp & infiltrationsanläggning. Vi använder
oss av betongbrunn av typen Tranåsbrunnar.
Vägarbeten
Tomtplanering
Plattläggning
Dränering kring villor
Fliskrossning
… och mycket annat!

Vi har även försäljning av grus och sand, som vi levererar ut till
kund.

sture@gunnarssonsab.se • www.gunnarssonsab.se

Automation från bit till system

Avfall från Gnosjö blir
el och värme i Jönköping
Strax utan för Jönköping, vid E4:an, ligger vårt stora kraftvärmeverk Torsvik. Där producerar vi både el och värme av ditt
avfall. Kraftvärme kallas det när el produceras samtidigt med
fjärrvärmen. Man tar alltså vara på den värme som alltid uppkommer vid elproduktion. Kraftvärme är både mer energieffektivt och mer miljövänligt än annan elproduktion eftersom den
ger både el och värme, samtidigt som en större del av energin i
bränslet kommer till nytta.

Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från
fjärrvärme. Ett intelligent och miljövänligt alternativ att värma
bostäder och lokaler. På vårt kraftvärmeverk eldas brännbart
avfall, både från hushåll och från verksamheter. Genom att elda
avfallet tar vi tillvara massor av energi som annars skulle gått
till spillo. Det som tidigare hamnade på soptippen sparar idag
el, olja och andra resurser. Kraftvärmeverket har hög verkningsgrad och tack vare effektiv rening är utsläppen låga och väl kontrollerade. Den viktigaste förklaringen till att Sverige på ett par
decennier har lyckats minska koldioxidutsläppen med 20 % är
fjärrvärmeutbyggnaden. Vi fortsätter att arbeta för hållbarhet
genom att erbjuda förnybar energi även i vårt nya biobränsleeldade kraftvärme som kommer att byggas på Torsvik runt 2014.
Är du nyfiken på att se hur avfallet blir till energi? Följ med på
en guidad visning i anläggningen. Skicka e-post till
infotorsvik@jonkopingenergi.se eller gör en intresseanmälan på
vår hemsida www.jonkopingenergi.se

www.bitcon.se

Slamsugning: Industri, avlopp, dagvattenbrunnar.
ADR-Transporter och Farligt gods: Spilloljor, emulsioner,
oljeavskiljare, tvättvatten.
Högtrycksspolning: Ledningar för avlopp, dagvatten & dräneringar
samt rotskärning.
Tv-inspektion och pejl för felsökning i ledningar
Angsås, 330 26 BURSERYD
jomaslamsugning@telia.com • www.jomaslamsugningsservice.se
Tel 0371 – 500 97 • Fax 0371 – 504 97

ENTREPRENAD
VI ERBJUDER ETT HELHETSÅTAGANDE
MED EN KONTAKT FÖR ALLT AVFALL

TRÄ • PAPPER • BRÄNNBART
OSORTERAT AVFALL • METALLER
FARLIGT AVFALL
Insamling och hantering av de flesta avfall sker med containers vilka finns i alla modeller och storlekar för att passa
just ditt behov.

VI ERBJUDER OCKSÅ

Maskintjänster med Lastbil, Kranbil, Grävmaskiner,
Dumper, Vägskötsel och Markentreprenad.

VI GÖR ENERGI AV
DITT AVFALL. BLAND
ANNAT.

Materialförsäljning med eller utan leverans.
Grus, Sand, Sandningssand, Makadam, Singel,
Stenmjöl, Gjutgrus, Mursand, Matjord, Täckbark,
Vinter-/sommarsalt, Kullersten.
LEVERERAT I STORSÄCK HEM TILL DIG
– ALLA FRAKTIONER OCH YTTERLIGARE
MED SJÖSTEN OCH NATURSTEN.
Mer information finns på www.sandahlsbolagen.se
Välkommen att kontakta oss på
entreprenad@sandahlsbolagen.se eller
telefon 0770-33 33 50

Gnosjö kommun
335 80 Gnosjö
Besöksadress: Storgatan 15
Telefon 0370-33 10 00
För felanmälan – kontakta vår växel 0370-33 10 00
E-post: kommun@gnosjo.se

• Concept: JS Media Tools A/S • 5610• www.jssverige.se

Hemsida: www.gnosjo.se

