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Premiär för 
GRÖNA NYHETER! 
Välkommen till första numret av 
Gröna Nyheter. Foldern kommer tills 
vidare att skickas ut två gånger per år för 
att ge dig samhällsinformation om vatten,
avlopp, sophantering, återvinningscentraler, 
skötsel av gator och vägar samt fjärrvärme. 
Du kan läsa mer om våra verksamheter på följande sidor.

TEMAB är ett kommunalt miljöbolag som startade vid årsskiftet. Vår 
målsättning är att ge dig som kund/innevånare snabb och bra informa-
tion, samt driva vår verksamhet på ett miljövänligt sätt. Några saker som 
vi redan gjort eller kommer att göra i år för dig och vår miljö är att våra 
fjärrvärmeverk till över 99 procent eldas med skogsråvara, sopsortering 
av matavfall och ombyggnationer av återvinningscentraler påbörjas. 
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Vd
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Bada i Tierps kommun i sommar!
Kanske har du inte besökt alla badplatser som 
finns i kommunen? Titta på listan nedan. För 
en karta över alla bad gå in på kommunens 
hemsida.

Bassänger och badhus: 
Vendelbadet i Örbyhus
Aspenbadet i Tierp
Rörholmsbadet i Söderfors 

Naturbad: 
Ubblixbo (Tämnarån)
Ullfors (Tämnarån)
Fagerviken (Lövstabukten) 
Karlholm (Djupöbadet) 
Mehedeby (Dalälven) 
Lövstabruk (Södra Bruksdammen) 
Ängskärs havsbad
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Om du känner dig osäker hur du skall sortera, finns det en väldigt bra 
sorteringsguide på webbsidan www.sopor.nu. Här finns information om 
hur och varför du skall sortera ditt avfall, vart avfallet skall lämnas och 
vad som händer sedan. Avfallsportalen www.sopor.nu är ett samarbete 
Naturvårdsverket, El-kretsen, Elektronikåtervinningen, Förpacknings- 
och tidningsinsamlingen samt Avfall Sverige. Några övergripande 
riktlinjer för sortering i kommunen ser ni nedan: 

* Tidningar, wellpapp, pappersförpackningar, plast och metall-
förpackningar ska läggas i avsedda containers. 
* Glas delas upp i färgat och ofärgat glas. Ofärgat glas läggs i 
vit glasigloo och färgat glas läggs i grön glasigloo
* Batterier kan lämnas i alla affärer som säljer batterier eller på 
miljöstationerna. 
* Mediciner lämnas till apoteket.

* Bildäck ska lämnas till gummiverkstäder.

* Värmeljus lämnas till återvinningscentral.
  

Så sorterar vi inom kommunen!

Bildtext: En av TEMABs sopbilar, som ni kan se hämta era hushållssopor varje 
dag runt om i Tierps kommun. .  
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Besök våra återvinningscentraler! 

Bildtext: Karta över återvinningsstationer i Tierps Kommun.

Källsorterade grovsopor och farligt avfall från hushåll lämnas till åter-
vinningscentralerna vid Gatmot, Tierp, Söderfors eller Skärplinge. För 
öppettider och exakt adress se broschyrens baksida. Känner ni er osäkra 
hur något skall sorteras fråga vår personal på återvinningscentralerna.

Lämna alltid in farligt avfall till en återvinningscentral! 
Gäller exempelvis: kvicksilvertermometrar, färgrester, lösnings-
medelsrester, spillolja, smink, lågenergilampor/lysrör och bilbatterier. 

När du lämnar in det farliga avfallet på en återvinningscentral så tas det om 
hand på ett miljöriktigt sätt! 
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Nu är det vår tur i Tierp kommun att  
att sortera ut vårt matavfall!   
Vi är många som är angelägna om att göra vårt bästa för miljön. Ett sätt 
som vi kan göra stor nytta är att sortera vårt avfall på bästa sätt. Idag är 
det 200 av Sveriges 290 kommuner som sorterar ut sitt matavfall för att 
skydda miljön och främja en god hälsa. Nu har turen kommit till Tierps 
Kommun att börja sortera ut matavfall också. 

En del verksamheter börjar redan med matavfallssortering i höst så-
som skolor och förskolor, medan alla hushåll i Tierp kommer att ha 
möjlighet att påbörja utsortering under 2017. Alla kommer att få mer 
information om detta i god tid innan det är dags för er att börja sortera 
ut ert matavfall.  

Vad blir det av matavfallet? 
Matavfall som vi samlar in i Tierps kommun skickas till en biogasanlägg-
ning i Uppsala där det omvandlas till biogas. Biogasen används sedan 
som drivmedel för bussar. Biogasproduktionen skapar en restprodukt 
som omvandlas till gödsel. Gödslen används av våra jordbruk runt om 
i Uppland. Och från jordbruk får vi många av våra livsmedel, som i sin 
tur blir till matavfall. Det är denna cirkelrörelse som kallas kretsloppet. 
På detta sätt tar vi vara på den energi som finns i matavfallet på bästa 
sätt.  

Så går det till hemma!
För att ni skall kunna sortera ut ert matavfall på bästa sätt kommer ni 
behöva en sorteringskorg, papperspåsar och information. Sorterings-
korgen sätter ni lämpligen under diskstället, fastmonterad på insidan  av 
skåpluckan. Instruktioner i detalj kommer ni såklart att få senare innan 
det är dags för er att börja sortera ut ert matavfall.  

 Visste du att du producerar ca 100 kilo matavfall varje år? 
I snitt producerar en tierpsbo ca 100 kilo matavfall varje år - i matavfal-
let finns energi som vi kan utnyttja istället för att gå till spillo. 
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”Det känns jättekul 
att börja sortera ut 
vårt matavfall i höst” 
säger köksansvarig 
KarinVennelin på 
Högbergsskolan. 
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Se på kartan när du kan börja sortera
ut ditt matavfall hemma! 
I kartan anges de veckonummer under 2017 som gäller 
för landsbygden, för tätorter se listan under kartan.

v.34-35

v.41-43
v.36

v.21-22

v.13-19
v.33

v.37-40

v.44

                 För tätorter i Tierps Kommun gäller
Söderfors v.2    Tierps Köping v.3-5 
Kyrkbyn v.6    Månkarbo v.6
Mehedeby v.7    Karlholm v.8
Skärplinge v.9    Lövstabruk v.9 
Tobo v.10    Örbyhus v.11
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TEMAB och miljörobot på Tierps marknad!
TEMAB ställde ut på Tierps marknad för att berätta vad som är på gång 
med matavfallsinsamlingen. På marknaden hade vi en tävling där barn 
fick rita en maskot för TEMAB. Fanny Looberger Nilsson vann med sin 
miljörobot - se bilden nedan. Tack till alla som ritade så duktigt och stort 
grattis till Fanny! 
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Vatten är en av våra viktigaste 
naturtillgångar! 
TEMAB ansvarar för det kommunala vattnet och avloppet i Tierp. I det-
ta ingår att sköta drift och underhåll av vattenverk, avloppsreningsverk, 
pumpstationer, vattentorn och alla kommunala vatten- och avloppsled-
ningar. Vi genomför även utbyggnad av ledningsnät till områden som 
tidigare inte har haft kommunalt vatten och avlopp samt till nya bostads- 
och industriområden. Idag är det 15 personer som arbetar i VA-verk-
samheten i TEMAB. Utöver detta finns det entreprenörer som deltar i 
underhåll och investeringar på ledningsnätet.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel
Vatten är en av våra viktigaste naturtillgångar och vårt viktigaste livs-
medel. I Tierp finns sju vattenverk som tillsammans svarar för den 
allmänna dricksvattenförsörjningen. I alla vattenverk används grund-
vatten som råvara och oftast är vattnet av god kvalitet redan när det 
kommer upp från marken. Det som behöver göras generellt är att sänka 
hårdhetsgraden och i vissa fall klorera för att förhindra bakterietillväxt. 
Ett hårt vatten innehåller mycket kalcium och magnesiumjoner och för 
att sänka hårdhetsgraden används avhärdning eller membranfiltrering. 
Avhärdning går ut på att byta ut en del kalcium och magnesiumjoner 
mot natriumjoner, vilket gör att hårdhetsgraden justeras. På Hållnäs-
halvön finns bekymmer med vattentillgång och kvalitet. På vattenverken 
i Lövstabruk och Edvalla används därför även filter som tar bort järn, 
mangan och organiskt material.

Gott vatten av god kvalitet är livskvalitet
Varje år levereras ca en miljon kubikmeter dricksvatten från vattenver-
ken. Vattnet transporteras till konsumenterna i ett 20 mil långt lednings-
nät. I distributionsnätet ingår ett antal tryckstegringsstationer samt fem 
vattentorn som fungerar som vattenmagasin och tryckutjämnare. 

Den genomsnittliga vattenförbrukningen för invånarna
i Tierps Kommun är ca 175 liter/dygn per person!
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1 miljon kubikmeter vatten levereras från 
vattenverken i Tierps kommun varje år!

Reningen skyddar våra vattendrag
När vi använt vattnet till att dricka, duscha, 
diska, spola och tvätta leds det ner i avloppet. 
Avloppsvattnet behöver renas för att få återföras 
till naturen. Detta för att skydda våra vattendrag, 
och i förlängningen Östersjön, mot övergödning 
och förorening. 

Tolv reningsverk gör jobbet
Reningen görs i TEMABs tolv avloppsrenings-
verk där vattnet separeras från skräp, organiskt 
material och näringsämnen. Renat vatten går till-
baka ut i närliggande vattendrag och avskilt ma-
terial blir slam. Slammet behandlas och används 
till sluttäckning på kommunens avfallsdeponi på 
Gatmot. Varje år görs regelbundna analyser av 
det vatten vi släpper tillbaka till naturen och på 
det slam vi omhändertar. De flesta med kommu-
nalt vatten i Tierp har även kommunalt avlopp.  
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Vad får man spola ned 
i toaletten egentligen? 
Vad ska spolas ner i toaletten?
Kiss, bajs och toalettpapper är det 
enda som ska spolas ner i toaletten. 

Vad ska inte spolas ner?
Allt annat.

Vad spelar det för roll om jag 
spolar ner en tops?
Din tops bidrar till ett gigantiskt 
skräpberg. Tillsammans spolar vi ner 
7 000 ton skräp varje år trots att 9 av 
10 svenskar tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt enligt en 
undersökning Svenskt Vatten gjort med SIFO. Den största anled-
ningen till att det slängs skräp i toaletten är för att man inte orkar 
göra rätt. Lösningen är enkel: ha alltid en papperskorg på toaletten.

Kan ni inte bara ta hand om skräpet som spolas ner?
Det tar mycket energi och resurser i anspråk att hantera allt skräp. 
Det är inte heller så enkelt som att bara plocka upp skräpet ur 
vattnet. Innan skräpet ens når avloppsreningsverket kan det orsaka 
stopp i ledningsnät och pumpar. Skräpet kan även förstöra eller 
stoppa reningen av avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt 
mer föroreningar. Allt detta skulle kunna undvikas om alla slängde 
sin tops i en papperskorg i stället för i toaletten.
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TEMAB tipsar - så blir du av med småflugor! 
Nu under sommaren är det vanligt med småflugor, så kallade banan-
flugor. Här får du ett tips på en drink som du lätt kan blanda ihop och 
ställa fram i ett glas för att fånga flugorna. 

 Flugdrink:    
 Vatten 
 Honung eller en skvätt saft
 Ättika  
 
  Lycka till med flugjakten!

Fjärrvärme värmer upp 
Karlholmsbruk, Tierp och Örbyhus!
Tierps Fjärrvärme AB började sin verksamhet redan 1975 och värmer 
idag de centrala delarna av Karlholmsbruk, Tierp och Örbyhus. Sedan 
starten har antalet anslutna byggnader ständigt ökat.  

99% miljövänliga bränslen 
Idag hämtas 99% av energin ur miljövänliga skogsbränslen. Tierps Fjärr-
värme är ett helägt dotterbolag till TEMAB och därmed ytterst ägda av 
Tierps Kommuns befolkning. En kall vinterdag har vi 8 pannor i drift 
och 3 duktiga värmetekniker som ser till det hela.Varmt välkomna att 
kontakta oss på Tierps Fjärrvärme AB!

Tierps Fjärrvärme AB    Telefon: 0293-130 75
Box 9
815 21 Tierp

Marianne gissade rätt och vann olivträd!
Under Örbyhusdagen så ställde TEMAB ut och 
då fick alla hugade besökare gissa antalet oliver i 
en olivburk. Den som gissade rätt vann ett oliv-
träd! 

Den lycklige vinnaren blev Marianne Wikström. 
Stort grattis till Marianne som listade ut att det 
var 64 oliver i burken! 
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Från planteringar till potthål!  
Vi träffar Karin som arbetar inom gata/park på TEMAB som berättar 
om sin vardag. 
Vad gör du om dagarna just nu? 
- En vanlig dag just nu så planterar jag väldigt mycket blommor i alla 
stora urnor och rabatter. Vi börjar i slutet av maj, när frostrisken har 
minskat.Och sedan veckan efter är det Björnloke som måste slås, de är 
giftiga och vi måste hålla ned beståndet. Sedan blir det förstås väldigt 
mycket rensning och hålla unda ogräs på torg och sådant, berättar Ka-
rin.  

Vad finns det mer att göra den här säsongen? 
- Vi har mycket lindar i Tierp, mycket skott som behöver tas bort. Sedan 
har vi vår skötsel med nyplanterade träd. Senare under sommaren så 
har vi sommarängar som måste slås ute i Karlholm i början på augusti. 
Var än man är, måste man hålla efter hela tiden. Det finns alltid saker att 
göra som trimma, kantskära runt träd. Och sedan blir det ju beskärning 
av träd etc, berättar Karin.  

Har ni extrapersonal nu under sommaren? 
- Vi tar in tre skolungdomar som feriejobbar, dessutom har vi två som 
vi kan sommaranställa under 3 månader. Det är verkligen hur bra som 
helst att få den hjälpen nu under sommaren, när det finns så mycket att 
göra, förklarar Karin.  

Är det många som pratar med er? 
- Det är ett väldigt socialt jobb, när man jobbar med blommor får man 
väldigt mycket beröm. Sedan har vi  även några som man känner igen 
som har extra ögon och tipsar om klotter, krossat glas. Det är bra när vi 
får hjälp och folk tipsar så. 

Sedan gör ni vägunderhåll också? 
- Ja precis det stämmer vi lagar potthål som blir efter regn och rusk, 
vi håller ned sly så att det inte blir siktproblem vid korsningaar. Det är 
bättre att hålla efter innan det är för högt. Sedan såklart på vintern då 
plogar vi, tar hand om lekplatser och parkeringar. Det blir väldigt myck-
et, avslutar Karin. 
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    Glad sommar önskar vi på TEMAB!     
  

TEMAB hanterar från och med 1:a januari 2016 det praktiska 
utförandet inom: 
- Vatten och avlopp (VA) - dvs vattenförsörjning, avloppsnät och re-
ningsverk. 
- Sopor, avfall och återvinning. 
- Snöröjning, sandning och väghållning, gräsklippning, gator och park, 
samt gatubelysning.  

Kundinformation TEMAB:   
Telefon: 0293-219900 
Måndag-fredag 8-12 och 13-15
Epost: kundtjanst@temab.tierp.se

Gatmot    Tierp 
Gåvastbo 102     Vallskogavägen
Öppettider:     Öppettider: 
Måndag kl. 07.00-18.30  Tisdag-torsdag kl 11.00-19.00
Tisdag - fredag kl. 07.00-15.30 Fredag kl 09.00-14.00
Helgfria lördagar kl. 09.00-15.00
   
Skärplinge     Söderfors 
Gävlevägen 50    Västermalmsvägen 36
Öppettider:      Öppettider:
Tisdag - torsdag kl. 12.00-19.00  Måndag kl 12.00-19.00
Varje helgfri lördag fram till 30/9   Första helgfria lördagen  
kl. 10.00-14.00    i månaden
Första helgfria lör i månaden   kl 10.00-14.00
1/10 – 30/4 kl. 10.00–14.00

Öppettider återvinningscentraler!


