HERRLJUNGA KOMMUN
Tekniska förvaltningen

För en fungerande vardag
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Herrljunga kommun, Tekniska förvaltningen är
en kommunal verksamhet som kan sammanfattas i
ett ord – medborgarservice. Några exempel på våra
ansvarsområden är att hålla rent på stadens gator,
servera dagens lunch till eleverna och att lokalvården
fungerar på våra vårdhem.

Tekniska förvaltningen
ansvarar för:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gator och parker
Renhållning och återvinningscentraler
Klimat och energi
Fastighetsdrift
Lokalvård
Kost och tvätt
Trafik och skog
Tomtförsäljning

Vår policy
”Vi erbjuder en tydlig, attraktiv och klimatsmart
produkt, skapad i samverkan med våra intressenter.
Vi är en attraktiv arbetsgivare, som med en tydlig
struktur och en god arbetsmiljö skapar trygghet hos
den anställde och hög kvalitet på våra produkter.
Arbetet präglas av stolthet, vi-känsla, mångfald och
engagemang. Utveckling och förändring är en självklar
del i vårt arbete.”

Vi tar hand
om ert avfall.
Vi utför allt inom byggnadsmåleri,
– invändigt och utvändigt
Kontakta oss på tel 0513-104 55
Göran 070-557 75 89, Pierre 070-557 75 84

•
•
•
•
•
•
•
•

Gräv- och lastmaskinsarbeten
Mark och anläggning
Plattläggning - marksten och kantsten
Dränering och isolering av grunder
Trädgårdsanläggning
Vår- och underhållssopning
Skogs- och riskörning
Försäljning av jord och grus

Innehar F-skatt • E-mail: persmaskinservice@telia.com

Påverka din gatumiljö

Tekniska förvaltningen ansvarar för planering,
nybyggnation och underhåll av Herrljungas gatu- och
parkmiljö. Det innefattar till exempel snöröjning,
underhåll av lekplatser och gräsklippning i parker.
Driften utförs av underentreprenörer med god
kännedom om lokala förutsättningar. På Tekniska
förvaltningen tar vi tacksamt emot dina synpunkter
och förslag kring gator och parker. Du kan även
vända dig till oss för utfärdande och förnyande av
parkeringstillstånd. Kontaktuppgifter hittar du på
baksidan av denna broschyr.
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Aktiv renhållning och återvinning
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I Tekniska förvaltningens uppdrag ingår ansvar för
kommunens renhållning. Driften utförs på entreprenad
och genom en ständig dialog med entreprenören
säkerställer vi att tjänsterna håller en hög kvalitet
gentemot invånarna.

Visste du att…
... du som vill ta ett ännu större miljöansvar erbjuds
flera tilläggstjänster till din ordinarie renhållning? Mer
information hittar du på vår hemsida, www.herrljunga.se,
under fliken ”Teknisk service”.

Återvinningscentraler
För dig som vill återvinna finns två återvinningscentraler
till ditt förfogande, en i Annelund och en i Herrljunga.

www.jra.se

Visste du att...
∙ En full diskmaskin med låg temperatur ger
lägre energiförbrukning. Är diskmaskinen
ansluten till varmvattenledningen används
20-40% mer energi.
∙ Genom att använda marknadens mest
energieffektiva produkter minskar
elförbrukningen i ett genomsnittligt hushåll
med 40%.
∙ Du kan spara 5 000 kr på tio år genom
att byta 10 vanliga glödlampor mot
lågenergilampor.
∙ Hemelektronik står för 17% av all hushållsel.

Sänk dina energikostnader

Genom energianalys har du möjlighet att minska
energiåtgången i ditt boende. Kontakta vår
energirådgivare för en genomgång av dina individuella
förutsättningar och behov. Vi ger förslag på vilka
åtgärder du kan ta till för att minska din energiåtgång.
Tjänsten är helt kostnadsfri. Kontakta oss så bokar vi en
tid.

Upplyftande faktum
Ett bekymmersamt faktum är att samhället producerar
mer och mer avfall. Vi på Stena Recycling kontrar med
att återvinna mer och mer genom innovativa avfallslösningar och se till att de kan bli nya produkter.
Exempel på uppdragsområden: Grävning och markentreprenad • Anläggning • Skogsservice
• Bemanningsservice • Vinterväghållning • Byggnation • Park och trädgård
Exempel på tjänster: Reparationer och ombyggnad i bostäder, kontor eller andra lokaler
• Montage av maskiner, inredning eller annan utrustning • Fastighets- och grönyteskötsel
• Mark- och trädgårdsarbeten • Industribemanning • Personaluthyrning

FARMARTJÄNST - Din extra resurs

www.farmartjanst.se
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Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll
av alla offentliga byggnader i kommunen såsom skolor,
vårdhem, kulturhus med mera. Det innefattar till
exempel lokalvård, fastighetsdrift, kost och tvätt. Inom
dessa områden arbetar vi ständigt med utveckling.
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Intern service

Lokalvård
Herrljunga kommuns lokalvård ligger i absolut
framkant i Sverige. Både vad gäller utförande och
arbetsmiljö. Arbetet utförs med hjälp av en mycket
modern maskinpark.

Kost
För många är måltiden dagens höjdpunkt. Att få
leverera detta är en utmanande uppgift. Vi följer det
kostpolitiska programmet för att säkerhetställa att vi
uppnår en hög kvalitet.

Tvätt
Vi ansvarar för all tvätt från kommunens
omsorgsboende och hemtjänst.

Fastighetsdrift
Tekniska förvaltningen sköter kommunala fastigheter
såsom skolor, förskolor, äldre- och handikappboende,
fritidslokaler och förvaltningsbyggnader. Genom vår
vaktmästeriorganisation möter vi kunden i sin vardag.
Vi handlägger ny-, till- och ombyggnader, ansvarar för
drift och underhåll samt energirådgivning.

– För en renare morgondag
Herrljunga + Kärcher = Sant!
Herrljunga Kommun rengör sina lokaler
med skurmaskiner från Kärcher.

www.pls.nu

Skog
Tekniska förvaltningen förvaltar cirka 368 hektar
skog. Vi följer en skogbruksplan som ger en bra
avkastning och bevarar de fina naturområden vi har i
kommunen.

Trafik
Tekniska förvaltningen ser till att tillvarata invånarnas
önskemål i kommunens Trafiksäkerhetsråd. Vi
är kommuninvånarnas företrädare i trafikfrågor
gentemot Vägverket. Har du frågor och synpunkter
angående trafik och vägar kan du vända dig till
kommunens Trafiksäkerhetsråd.

Tomtförsäljning
Vacker natur, goda kommunikationer och bra
tomtpriser är några anledningar till att folk väljer att
bosätta sig här. Herrljunga kommun exploaterar nya
områden och Tekniska förvaltningen ansvarar för
försäljningen av dessa. Oavsett om du vill bo centralt
eller nära golfbanan hoppas vi att vi har en tomt som
passar dig!

0513-507 51
www.falksentreprenad.se

Det lilla
företagets
engagemang
– med det stora
företagets resurser
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Välkommen att kontakta oss!
Herrljunga kommun, Tekniska förvaltningen
Box 201
524 23 Herrljunga
Besöksadress Torget 1
Tel 0513-170 00
Fax 0513-171 33
E-post herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se
Hemsida www.herrljunga.se

