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Ett år av utbyggnad
och modernisering 
Ett år går fort, Tierps kommun 
fortsätter att växa och det gör TEMABs
verksamheter likaså. Snart har TEMAB 
haft sin verksamhet i ett år där fokus har 
legat på effektivisering samtidigt som vi bygger ut 
och renoverar VA-nätet, vägar, sköter grönytor och snöröjning med mera. 
Även Tierps Fjärrvärme bygger fortlöpande ut sin verksamhet.

TEMAB planerar för många aktiviteter under 2017. Flera av dessa kom-
mer du som kund att märka av som exempelvis utsortering av matavfall 
och ombyggda återvinningscentraler på Gatmot och i Skärplinge. Dess-
utom kommer vi att göra grävarbeten för nya VA-ledningar och renove-
ra gamla ledningar. För att kunna fortsätta leverera ett gott dricksvatten 
kommer även vattenverken att renoveras. 
 
Vi står nu inför en vintersäsong med därtill hörande snöröjning och halk-
bekämpning, jag hoppas ändock att vi får en vit jul, vilket förhöjer jul-
stämningen. God jul & gott nytt år! 

Per Jonsson
Vd Tierps Energi & Miljö AB och Tierps Fjärrvärme AB
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Här kan du åka skidor och skridskor i 
Tierps kommun!
Har du inte prövat på vintersportande i kommunen kan du få lite 
tips i listan nedan. På kommunens webbplats kan du få ännu fler 
tips på frilufts- och idrottsaktiviteter att ägna dig åt under vintern. 

Elljuspår:   Spår utan belysning:  
Karlholm 5 km  Månkarbo 5 km
Mehedeby 2,5 km Skärplinge 2,5 km 
Månkarbo 3,5 km Strömsberg 5 km
Skärplinge 2,5 km Söderfors 5 km
Strömsberg 3 km Vendel 14 km 
Söderfors 3 km 
Tierp 2,5 och 5 km Isbanor och ishallar:   
Tobo 2,5 km  Vegahallen, Tierp
Vavd 2,5 km  PEK-hallen, Skärplinge
Vendel 2,5 km  Bruksvallen, Söderfors (konstfrusen bandybana)
Örbyhus 2,5 km  
   Slalombacke: 
   Söderfors skidbacke
   
Bilden föreställer Julia Jansson, tidigare aktiv i Månkarbo IF, och idag hårdsatsande 
på OS 2018 som en del av det svenska landslaget i skidskytte.  

Foto: Julia Jansson
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I Tierps kommun ser TEMAB till att allmänna gator, vägar, gångbanor, 
cykelbanor och parkeringar är framkomliga och säkra. Vi plogar, halk-
bekämpar och forslar bort snön efter en prioriterad ordning så fort det 
bara går. Till vår hjälp har vi upphandlade entreprenörer. Gång- och cy-
kelvägar, skolor och huvudvägar, t ex bussgator, är prioriterade. Varje 
invånare underlättar även snöröjningen genom att till exempel respektera 
parkeringsbestämmelser. Undvik även att parkera på gatan när snöröjning 
pågår där. 

Salt används för att förebygga halka på vissa starkt trafikerade gator och 
busshållplatser. Halkbekämpning sker dock i allt större utsträckning med 
bergkrossmaterial, som är bättre för miljön. Som trafikant har du ansvar 
för att ta hänsyn till väglaget och hålla rätt avstånd och hastighet när du 
kör bil eller cyklar.

Parkeringsförbud under städnätter 
För att underlätta snöröjning på vintern och sandupptagning på våren har 
vi infört en städnatt i veckan. Det är därför parkeringsförbud varje natt 
mellan onsdag och torsdag klockan 00-06 under perioden 15:e november 
till 15:e maj på vissa gator i Tierps köping.

Vinterväghållning

Illustration: John Jonsson 
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Kom ihåg att sanda mot halkan 
Fastighetsägare ansvarar för att trottoaren utanför sin fastighet hålls snö-
röjd och vid behov sandad. På mindre trafikerade gator inom villaområ-
den kan hela gångbanan bli igenplogad av snö från körbanan. I dessa fall 
ska fastighetsägaren sanda för gångtrafik på körbanan utanför snösträng-
en. Tänk på att snö från fastigheter inte får läggas på gator eller parkmark.

När det är halka så kan du alltid hämta sand gratis dygnet runt på utläm-
ningsställen. Sanden ligger i högar eller i gröna sandlådor. Ta med en hink 
och spade när du hämtar sanden. Se nedan var ni kan hämta! 

Hämta gratis sand på följande utlämningsställen
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Tillsammans klarar vi vintern 
Under vintern är det av stor vikt att vi hjälps åt för att underlätta ar-
betet med väghållning, och därmed öka framkomlighet och säker-
heten för oss alla. Tänk på att vi som snöröjer hjälper dig så att du 
kan komma fram, underlätta gärna för oss genom att visa hänsyn.  

Alla regler och bestämmelser är till för att göra det lättare för dig, dina 
grannar och medmänniskor. Har ni förbättringsförslag eller behöver  
göra en felanmälan kan ni lämna in det via webbformulär på www.tierp.se  
 
Fastighetsägares ansvar för snöröjning och halkbekämpning 
För TEMAB är samarbetet med fastighetsägare viktigt, därför vill vi 
peka på några särskilda delar av fastighetsägares ansvar vintertid.  

Om det finns en gångbana utanför 
din fastighet, ska du som fastighets-
ägare skotta bort snö och sanda 
gångbanan närmast fastighetsgrän-
sen. När vi plogar upp snö från 
gatan kan det tyvärr bli en snövall 
framför infarten till er fastighet. 
Det är då ert ansvar som fastighets-
ägare att hålla vägen till er infart 
öppen vilket såklart är viktigt både 
för boende, men även för brevbära-
re och sophämtare som behöver en 
snö- och halkfri väg för att kunna 
utföra sitt arbete. 

När det är väldigt mycket snö hän-
der det att vi måste ploga igen hela 
gångbanan och använda den som 
snöupplag. Då går ansvaret över till oss och vi tar bort snön så snart som 
möjligt. Till dess vill vi att du sandar ett utrymme utanför snövallen så 
att gående kan ta sig fram utan att halka. Så snart vi tagit bort snövallen 
återgår ansvaret för gångbanan till fastighetsägaren att ploga och sanda.

Tänk på risk för ras från taken 
För dig som fastighetsägare är det viktigt att tänka på att se till att det 
inte kan ramla ner snö eller is från ert tak som kan skada människor 
eller fordon. När du skottar taket eller om den fallit ner själv, är det ert 
ansvar att så fort som möjligt forsla bort den snö som hamnat på gång-, 
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cykel- eller vägbana. Kom ihåg att snö från din fastighet inte får köras ut 
och läggas på gator eller parkytor. 

Träd och buskar får inte skymma
För att underlätta snöröjning och för andra trafikanter är det viktigt att 
träd och buskar har fri höjd över gång-, cykel- eller vägbana. På vintern 
är det värt att se över det här extra noga då snö som lägger sig på grenar 
tynger ned så att frihöjden minskar. Den frihöjd som skall vara över väg-
banor för att göra det trafiksäkert ser ni nedan: 

      
      
 

Minsta tillåten frihöjd över vägbana
Gångbana: 2,5 meter
Cykelbana: 3,2 meter
Körbana: 4,6 meter

Illustration: John Jonsson 
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Nytt inom TEMAB
Nya lokaler på Grevegatan
TEMAB flyttar till ett nytt kontor på Gre-
vegatan 19 i Tierps köping, ovanför Tierps 
bibliotek, den 18:e december. Här kommer 
vår kontorspersonal samt kundtjänst sitta i 
nya mer ändamålsenliga lokaler för att kun-
na svara på era frågor och ge er bra service. 

Tvåfacksbilar beställda 
TEMAB  har beställt tre nya två-facksbilar, 
med ett fack för brännbart och ett för ma-
tavfall. Dessa kommer att tas i bruk i och 
med uppstarten av hushållens utsortering 
av matavfall i januari och möjliggör att vår 
personal på TEMAB kan hämta matavfallet
samtidigt med det brännbara avfallet. 
Det är både bättre för miljön då det innebär 
färre avfallstransporter, och för alla hushåll
som kan få en gemensam hämtningsdag för 
allt avfall. 

Nytt vattenverk i Västland har öppnat
TEMAB har tagit i drift ett nytt vattenverk 
i Västland. Vattnet renas från bland annat 
hårdhet med nanomembranfilter. Filtret är 
även en mikrobiologisk barriär vilket inne-
bär att vi har kunnat minska på klorering-
en av vattnet. Det nya vattenverket kan 
producera 130 kubikmeter vatten per tim-
me och försörjer Västland, Karlholm samt 
Skärplinge med omnejd med dricksvatten. 
Kapaciteten räcker även till för framtida 
utbyggnationer. De två andra större vatten-
verken i kommunen kommer även de att 
förnyas.  
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Bild inifrån Västlands vattenverk. 
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Fjärrvärme värmer kalla vinterdagar  
Nu kommer snart vintern och då håller vi alla våra kunder varma!

Aktuellt just nu
• Vi byter till mer moderna värmemätare hos ca 150 villakunder.  
• 2017 kommer priset hållas på samma låga nivå som förra vintern. 
• Vår personal utbildas i förtroendefullt lagarbete för att kunna ge våra 
kunder en bra service.
• Förbereder för ett nytt stoftfilter som kommer göra Tierps luft ännu 
renare.  
• Utvecklar vi vårt samarbete med TEMAB för att hitta driftsfördelar till-
sammmans.

Övergång till faktisk förbrukning 
För att anpassa oss till ändringar i Fjärrvärmelagen (SFS 2008:263) och 
föreskrifter från Energimarknadsinspektionen (EIFS 2014:2) och dess suc-
cessiva införande arbetar vi nu fram ett nytt system så att alla våra kunder 
går över till månadsvis fakturering av faktisk förbrukning av fjärrvärme. 
Det vill säga på ett liknande sätt som när du köper elenergi. Vår tidsplan 
är att övergången sker från och med 1:a januari 2017. Mer information har 
sänts ut till de kunder som berörs.

Varma hälsningar,

Claes Sjögren
Tierps Fjärrvärme AB  Telefon: 0293 – 130 75
Box 9
815 21 Tierp

Inne i pannan är det över 1000 grader varmt.  Här ser vi två pelletspannor som tillsammans kan producera 8 MW.
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Övergång till mer rättvis VA-taxa 
Vi har inför 2017 gjort en utredning för att undersöka VA-taxans täck-
ningsgrad för anläggningsavgifter och brukningsavgifter samt fast-
ställa en skälig ansvarsfördelning för dagvatten. Målet har varit att 
från 2017 uppnå full täckningsgrad för verksamhetens kostnader samt 
inhämta det underskott som har byggts upp under de senaste åren. 

En ny taxa som vi tagit fram syftar till att varje vattentjänst själv ska täcka 
sina kostnader samt att det blir en mer rättvis fördelning mellan villor och 
lägenheter. Den nya taxan följer branschföreningen Svenskt Vattens bas-
förslag. Tierps kommun växer och infrastrukturen med bland annat VA 
måste utvecklas för att tillgodose dagens och framtida behov. TEMAB in-
vesterar därför i nya ledningar och rustar upp de tre största vattenverken. 

Förändringar i anläggningsavgifterna
Anläggningsavgifterna får en ändrad fördelning för de olika vattentjäns-
terna. En höjning görs även för att få full kostnadstäckning för nyanslut-
ningar. En dagvattenavgift införs med en fördelning på dagvatten fastig-
het (Df) och dagvatten gata (Dg). Det betyder att vägar och annan allmän 
plats kommer att få en anläggningsavgift för dagvatten.

För en villafastighet innebär det en ökning i anläggningsavgiften på cirka 
9 % beroende på hur fastigheten ser ut. 

Förändringar i brukningsavgifterna
Beräkningsgrunderna för brukningsavgifterna ändras till 2017. En fast årlig 
avgift finns kvar, men mätaravgiften tas bort och ersätts av en lägenhetsav-
gift. Därtill kommer en avgift per förbrukad kubikmeter vatten. Summan av 
de fasta avgifterna höjs i den nya taxan, medan avgiften för förbrukat vatten 
sänks. Utöver detta införs en dagvattentaxa vars storlek beror på tomtstorlek. 

För den enskilde brukaren kommer förändringen bero på hur fastighe-
ten ser ut och vilken vattenförbrukning fastigheten har. De flesta villorna 
kommer att få en höjning på ca 7 %, men det kommer att variera beroen-
de på förbrukning och tomtstorlek. 

För flerbostadshus kommer variationerna att vara mycket stora från cirka 
40 % sänkning till cirka 40 % höjning, beroende på antal lägenheter, tom-
tyta med mera. Företag som förbrukar mycket vatten kommer att få en 
sänkning. Utifrån det vi vet idag kan framtida avgiftsökningar för bruk-
ningsavgifter hållas på en låg nivå.
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Fotografi: Torsten Lundin
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Se när du kan börja sortera ditt matavfall 
Med start från och med januari 2017 kommer samtliga hushåll inom kom-
munen områdesvis få möjlighet att prova på att sortera ut sitt matavfall. 

På kartan nedan kan ni se när det är dags för dig att sortera ut ert matav-
fall. Alla hushåll berörs oavsett om ni bor i lägenhet, radhus eller villa. 
Kartan visar när respektive område utanför tätorterna berörs, veckorna 
som gäller för boende i tätorterna listas under kartan. 
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Alla hushåll i Tierps kommun kommer att ges möjlighet att pröva på att 
sortera ut sitt matavfall (se kartan till vänster när det är dags för er). Innan 
ni kan börja sortera kommer ni att få ut ett startkit innehållande ett brunt 
kärl för matavfall, en påsbehållare samt en första uppsättning papperspå-
sar. Allt för att göra det så enkelt som möjligt att börja med sorteringen.   

    

Fler papperspåsar kommer sedan att finnas att hämta på ett flertal platser 
runtom i kommunen, bland annat på samtliga TEMABs återvinningscen-
traler samt de flesta livsmedelsbutiker i kommunen så som ICA, Coop, 
Hemköp, Lidl med flera.

Från och med 1 januari 2018 kommer det att införas en miljöstyrd ren-
hållningstaxa. Det innebär att de som väljer att inte fortsätta sortera ut 
sitt matavfall och därmed bidra till en större miljöpåverkan kommer att 
få betala mer för sitt osorterade abonnemang än de som väjer att fortsät-
ta sortera sitt avfall. Höjningen i taxeändringen kommer därmed endast 
påverka de som väljer ett abonnemang med osorterat avfall. 

Att delta i matavfallsinsamlingen är frivilligt, och ett val av abonnemang 
kommer att göras först när samtliga hushåll inom kommunen fått möjlig-
het att prova på att sortera ut sitt matavfall. 

Alla hushåll får ett startkit för sortering

Alla får papperspåsar, påshållare till köket samt ett brunt kärl till matavfallet. 

      
   
 

Fakta om matavfall  
• Visste du att en påse matavfall (ca 2 kg) ger kväve från biogödseln 
som räcker för att odla havre till cirka 18 portioner havregrynsgröt? 
• Visste du att matsvinnet beräknas kosta varje hushåll ca 4.000 kr 
per år?
Det blir en vinst för både miljön och privatekonomin om vi alla blir litet bättre 
på att hushålla med våra resurser och dessutom sorterar ut vårt matavfall! 
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Det är enkelt att sortera ut sitt matavfall   
Vi träffar Britt-Marie Dybeck som tillsammans med sambon Benny delar 
tiden mellan bostaden i Gävle och fritidsboendet strax utanför Slada 
Hamn på Hållnäshalvön. Britt-Marie har alltid haft ett stort miljöengage-
mang och har sorterat ut sitt matavfall sedan det blev möjligt i Gävle.  
- Jag tycker det är lätt att sortera ut matavfall. Det är en vana nu och det 
känns ovant att slänga matrester i det brännbara. Så jag ser fram emot 
att längre fram få sortera ut matavfallet i vårt fritidshus också, förklarar 
Britt-Marie. 

Hur gör du för att matavfallet inte ska bli blött? 
- Det är inget stort problem, ofta blandar jag matavfallet med hushållspap-
per jag använder för att torka bordet med. Det suger upp vätskan.  

Luktar inte matavfallet?   
- Det är väldigt sällan det luktar, det är inte alls 
som folk tror. Visst är det så att när man gör 
något speciellt, som rensar fisk då kan det luk-
ta, men då är det bara att tömma en extra gång, 
förklarar Britt-Marie. 

Vilka är dina bästa tips?   
- Det handlar bara om att etablera bra rutiner 
hemma, då kommer det gå jättebra. Och det 
är ju en bra känsla att matresterna tas tillvara 
ordentligt, avslutar Britt-Marie. Britt-Marie utanför sitt fritidshus.

Idag är det 200 av 290 kommuner som samlar in matavfall för att skydda 
miljön och främja en god hälsa långsiktigt. Dessutom finns det i matav-
fallet massor av energi som kan utnyttjas. I Tierps kommun omvandlas 
matavfallet till biogas för kollek-
tivtrafiken i Uppsala Län och till 
jordförbättringsmedel för jord-
bruket.  

De flesta verksamheter med större 
mängder matavfall så som skolor, 
förskolor, omsorgsboenden, bu-
tiker och restauranger har redan 
under hösten kommit igång med 
utsortering av sitt matavfall. 

Matavfallsinsamlingen är redan igång
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Så här gör ni i köket  
1.  Sortera ut 
Matavfall är allt som blir över och inte 
kan sparas när du lagat eller ätit mat. 
Rester, både tillagade och råa av: 
• kött, fisk (även ben) och skaldjur
• ost och äggskal 
• frukt och grönsaker 
• bröd och kakor

  • kaffe och te (både filter & sump)
  • hushållspapper och servetter 

2. Lägg allt matavfall i papperspåsar 
Lägg allt matavfall i de påsar ni fått av 
TEMAB som är konstruerade för att 
ventilera på ett bra sätt och tänk på att 
inte lägga för blött matavfall i påsen. 
Viktigt är att påsen är fäst i de påshålla-
re ni får av oss, det är en förutsättning 
för att påsen ska hålla och kunna han-
teras på rätt sätt. 

Fyll inte avfallspåsarna längre än till 
den streckade linjen på insidan. Råkar 
ni fylla för långt kan ni trä en extra pap-
perspåse runt från andra hållet.

3.  Kasta påsarna i det bruna kärlet
Rulla ihop papperspåsen som en godis-
påse och kasta i det bruna kärlet avsett 
för matavfall.

Då vi använder tvåfacksbilar kommer 
matavfallet att tömmas samtidigt med 
det brännbara avfallet. Olika typer av 
avfall blandas aldrig med varandra.
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   God jul & gott nytt år  önskar vi på TEMAB!     
  

TEMAB hanterar från och med 1:a januari 2016 det praktiska 
utförandet inom: 
• Vatten och avlopp, dvs vattenförsörjning, vatten- och avloppslednings-
nät och reningsverk. 
• Sopor, avfall och återvinning. 
• Snöröjning, sandning och väghållning, gräsklippning, gator och park, 
samt gatubelysning.  
• Dotterbolaget Tierps Fjärrvärme producerar miljövänlig energi/fjärr-
värme för kunder i Tierp, Karlholm och Örbyhus.  
Kontaktinformation TEMAB:   
Telefon: 0293-21 99 00 Måndag-fredag 8-12 och 13-15
Epost: kundtjanst@temab.tierp.se 

Öppettider återvinningscentraler
Gatmot    
Gåvastbo 102
Öppettider: 
Måndag 07.00-18.30
Tisdag - fredag 07.00-15.30
Helgfria lördagar 09.00-15.00

Tierp
Vallskogavägen
Öppettider: 
Tisdag-torsdag 11.00-19.00 
Fredag 09.00-14.00 

 
Skärplinge     
Gävlevägen 50
Öppettider:
Tisdag - torsdag 12.00-19.00
Från 1/10-30/4 första helgfria 
lördag i månaden 10.00–14.00 

Söderfors
Västermalmsvägen 36
Öppettider:
Måndag 12.00-19.00
Första helgfria lördagen
i månaden 10.00-14.00

OBS sista inpassering till återvinningscentral är 
10 minuter före stängning!


