
Tekniska avdelningen
Bredband

Gator, vägar och belysning
Vi inom kommunens tekniska avdelning arbetar för en god trafiksä-
kerhet, hög framkomlighet och en bra trafik- och boendemiljö. Vi vill 
att vår kommun ska vara trygg, ren och snygg för oss som bor här 
och för våra besökare.

Du kan hjälpa till att hålla kommunen 
ren och fin. För bra trafiksäkerhet och 
ett trevligare samhälle är det exem-
pelvis bra om du rensar bort sly på din 
tomt och tar bort trädgrenar som  
hänger ut i gatan. Vi kan alla hjälpas 
åt och ta vårt ansvar. Om ingen av oss 
skräpar ner i vår omgivning och om alla 
plockar upp efter hunden så kommer 
det att ge synliga resultat. 
   Tekniska avdelningen har 42 km 
asfaltvägar, 6,5 km grusvägar och 0.5 
km² gångbana att underhålla, snöröja 
och sanda.  
   Belysning på våra gator och gång- 
och cykelbanor ökar din säkerhet. Den 

bidrar också till ordning och säkerhet 
på allmänna platser och ger trevligare 
miljöer. Arbetet med att minska lam-
porna energianvändning prioriteras av 
kommunen. 
   Storumans kommun har idag ansvaret 
för cirka 3 600 belysningsstolpar. Belys-
ningen sköts av tekniska avdelningen 
med hjälp av entreprenör.  
   Varje år byter vi ut delar det totala 
beståndet. Ett pågående arbete är att 
byta ut all kvicksilverarmatur till LED, 
högtrycksnatrium eller metallhalogen. 
   Vinsterna med bytet är dels att få bort 
det miljöfarliga kvicksilvret samtidigt 
som vi sparar energi.

Nyhetsbrev från tekniska avdelningen på Storumans kommun

Kommunen erbjuder via SumNet 
ett konkurrensneutralt svartfibernät 
som byggs ut, underhålls och utveck-
las. Nätet har byggts ut i stor om-
fattning och når över 80 procent  av 
hushållen i kommunen.  
   SumNet ägs av Storumans kommun 
och drivs som affärsverksamhet under 
kommunstyrelsen.
   SumNet erbjuder inte några egna 
tjänster utan är öppet för olika tjän-
steleverantörer. På det sättet kan vi 
erbjuda ett bredbandsnät där kunden 
själv kan välja bland ett flertal olika 
tjänster från olika leverantörer. Sum-
net vann pris för årets stadsnät 2014.  
Läs mer på:  
www.storuman.se/bredband

Nyhetsbrev

Kontakta oss via kundtjänst som 
hjälper dig vidare med dina frågor: 
0951-140 00

Teknisk chef: 
Magnus Andersson 0951-140 80 
magnus.andersson@storuman.se

www.storuman.se 
www.facebook.se/storumanskommun

Att ansvara för kommunens mar-
kinnehav innebär förvaltning, 
utveckling och exploatering av 
kommunens fastigheter. 

Vi hanterar arrenden och andra rättig-
heter, köper och säljer fastigheter, är 
delaktiga i förhandlingar med byggher-
rar och exploatörer.  
   Storumans kommun har en god mar-
kreserv som används för olika ändamål. 
Till dess marken behövs för andra 

ändamål används den för egen verk-
samhet, arrenderas ut eller förädlas till 
tomtmark. Kommunen planerar konti-
nuerligt för att tillgodose efterfrågan på 
tomtmark, både på lång och kort sikt.  
   Vi administrerar tomtkön och upplå-
ter allmän platsmark. Vi planerar och 
samordnar exploateringsprojekt på 
kommunal mark samt upprättar exploa-
teringsavtal. Kontakta oss om du h

Markfrågor



Vatten, avlopp och avfall
Att vatten och avlopp fungerar och att leveranserna är stabila och 
trygga är vi så vana vid så att det är en självklarhet, och så ska det 
också vara.

Bakom denna samhällsservice finns 
en organisation som är okänd för de 
flesta. Inom kommunens tekniska 
avdelning jobbar 14 personer med 
produktion av dricksvatten, rening av 
avloppsvatten, ledningar, planering, 
administration och mycket annat.  
   Det finns vattenverk på 17 orter för 
produktion av dricksvatten. De största 
finns i Storuman, Stensele, Tärnaby och 
Hemavan. Vi producerar ungefär 1 000 
000 kubikmeter vatten vilket motsvarar 
5 miljoner normalstora badkar. 
   Vi har anläggningar för omhänderta-
gande och rening av avloppsvatten i 16 
orter. De tre största reningsverken finns 
i Tärnaby, Hemavan och Stensele och 
tillsammans renar dessa cirka 1 250 000 
kubikmeter vatten. 
   Det du betalar för vatten- och avlopp 
bekostar produktion av dricksvatten, 
underhåll av ledningsnäten och hante-

ring av avloppsvatten. 
    Vi vill uppmana er att lämna avfallet 
på rätt plats, eftersom det annars kan 
skada naturen eller människors hälsa. 
   Du som fastighetsägare i Storumans 
kommun betalar en avgift för att få 
ditt hushållsavfall hämtat. Vikten på 
ditt avfall avgör hur mycket det kostar.
Avgiften gör det möjligt för kommunen 
att bland annat att hämta, transporte-
ra och behandla 2 000 ton brännbara 
hushållsopor årligen.  
   Vi låter alla hushåll fritt lämna grovav-
fall, elavfall, batterier och farligt avfall 
till återvinningscentralerna. Alla byar 
som är intresserade kan få fri hämtning 
av grovavfall två gånger per år. Hushål-
len i kommunen har också möjlighet att  
fritt lämna batterier i batteriholkar på 
23 platser i kommunen.

Mätning, kartor och Geogra-
fiska informationsystem (GIS)  
Tekniska avdelningen utför mätning-
ar för både kommunens verksamhet 
och till externa kunder.  Vi kombinerar 
den senaste tekniken med mångårig 
erfarenhet av traditionella mätmetoder. 
Resultatet blir effektiva mätningar av 
högsta kvalitet. Vi kan hjälpa dig med 
stommätning, husutsättning, detalj-
mätning och mycket annat.

Energi- och klimatrådgivningen ger 
dig kostnadsfri, opartisk och lokalt 
anpassad kunskap om energieffek-
tivisering, energianvändning och 
klimatpåverkan. 
   Energirådgivaren kommer gärna 
ut till föreningsmöten, studiecirklar, 
arbetsplatser och bostadsförening-
ar och ger tips på hur ni kan spara 
energi.  
   Rådgivningen är kostnadsfri och 
riktar sig till hushåll, företag och lo-
kala organisationer. Kontakta Erika 
Arklöf 0951-140 75 eller 
erika.arklof@storuman.se

Energi- och klimat-
rådgivning

Skidspår  
Vi har hand om många kilometer trev-
liga skidspår i Hemavan, Tärnaby och 
Storuman. Spåren prepareras med både 
pistmaskin och skoter för bästa resultat. 

Torka bort fettet ur stekpan-
nan innan du diskar ur den så 
minskar du risken för stopp i 

avloppet.

Tänk på att tömma led-
ningar och vattenlås på 
vatten om du kallställer 
ditt hus under vintern.

Överdosera inte tvättmedel och 
diskmedel. Det ger ingen bättre 
effekt utan belastar  istället din 
ekonomi och miljön i onödan.  

Åtgärda en toalett som smårinner. 
På ett år kan en läckande toalett 

dra 400 kubikmeter vatten per år, 
vilket motsvarar 2 700 badkar. På 
ett dygn blir det cirka 1000 liter.

Spara pengar och miljö! Drick kran-
vatten, det kostar cirka 2 öre per 

liter. Smaksätt om så önskas!

Undvik droppande kranar. 
En droppande kran kostar  

350 kr per år

Du kan också vara med och 
spara vatten och energi!

Skoterleder
Prepareringen av våra skoterleder sker 
framförallt med ideella krafter i samar-
bete med lokala företagare och vår 
personal. Skoterlederna röjs och marke-
ras upp under sommaren och prepa-
reras och skyltas vintertid. Tekniska av-
delningen arbetar också med att skapa 
godkända och allmänna skoterleder.


