NYHETSBREV
Tekniska förvaltningen

”Sommar, sommar och sol...
... Havet och vinden och doft av kaprifol” (Sven-Ingvars, 1990). Sommarmånaderna
här med allt vad det innebär. Detta är sista nyhetsbrevet i sommar och vi återkommer med nya tag till hösten igen.
Vi på tekniska förvaltningen önskar er alla en trevlig
sommar och en härlig semester!

FASTIGHETSAVDELNINGEN
Första, andra, tredje!

Detta händer i sommar

Paviljongen vid Tallundens förskola är såld.
Vi hade inte längre användning av den så vi
valde att sälja den på auktion.

Under sommaren är det en hel del byggnader
som ska målas om. Bland annat Musmagasinet, Tallundens förskola, Fyrstugan och
gymnastiksalen på Marieberg.

– Det kändes som en bra lösning att den
kunde tas om hand på annat håll. Vad jag
förstod skulle de ha modulerna som tillfälligt
boende vid större projekt, berättar Roger
Hagnäs som ordnat med auktionen.

Vi kommer också asfaltera om en del skolområden som Björneborgsskolan, Djurgårdskolan, Ölmes förskola, Björkdungens
förskola och Södermalmsskolan. Även
utemiljön vid Kolgårdens särskilda boende
kommer asfalteras om.

Paviljongen såldes till Wermlands Tapet &
Måleri AB för 61 000:- exkl moms och köparna stod också för demontering och bortforsling av paviljongen.

Utöver detta kommer Presterudsgymnasiets
fastighet få ny puts där det behövs. Omklädningsrum på Stenstalidhallen och Djurgårdshallen kommer fräschas upp. Vi kommer
även lägga om skiffertak på de gamla fiskbodarna i kvarteret Vågen.

Så hanterar vi farliga ämnen
Under 50-talet började asbest användas frekvent på grund av sina egenskaper. Asbest är nämligen ljud- och värmeisolerande, är brandskyddande och har hög tålighet mot kemikalier.
Idag är asbest förbjudet men det händer att vi stöter på det när vi renoverar olika byggnader. Asbest kan finnas i olika material så som takskivor, ytbeklädnader och som isolering i olika rör och
utgör ingen fara i sitt befintliga skick. Det är när vi river ner dessa material som det kan frigöras
asbestfibrer vilket är skadligt att andas in. Därför är vi mycket noga med att följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer för hur vi arbetar vid misstanke om asbest i vår arbetsmiljö.
– Vi känner oss trygga med denna typ av hantering. Vid misstanke spärrar vi av och inväntar
provtagning i linje med Arbetsmiljöverkets riktlinjer, säger fastighetschef Ylva Jonsson.
För att hantera asbesten krävs sedan ett tillstånd från Arbetsmiljöverket. Detta tillstånd innefattar speciella skyddsåtgärder såsom skyddsutrustning. Det ges också utbildningar för att få hantera
det asbesthaltiga materialet.

VA-AVDELNINGEN
Säkrar upp vattenförsörjningen

Nya rör på Djurgården

VA-avdelningen planerar att ansluta en tredje
huvudvattenledning, detta för att säkra upp
stadens vattenförsörjning. Enligt nuvarande
planering ska den tredje huvudvattenledningen kopplas ihop under hösten. Ledningen
kommer gå från vattenverket vid bergsjön,
Sandköpings vattenverk, ner till centrum.

Projektet med byte av vattenledningar uppe
vid Djurgården fortlöper. Vi är klara med
Hedvägen och har nu börjat gräva en ny
sträcka vid Djurgårdsvägen. Efter Djurgårdsvägen kommer vi gräva vid Björnstigen,
därefter Älgstigen, Myrstigen och till sist
Spindelvägen.

Projektfas

– Arbetet går bra och personal i gropen
arbetar på för att få ner nya ledningar. Vår
ambition är att bli klara i höst, säger VA-ingenjören Julia Jansson.

Utredning

Fler gateways i kommunen

Projektfas
Entreprenad

Radionätet av gateways med tekniken IoT
fortsätter att växa i kommunen. Dessa har
gett räckvidd till hela kommunens tätorter
och nu har vi förstärkt med fler gateways
i områden utanför tätort så som Nybble,
Ölme, Bäckhammar och Björneborg.
Genom att använda denna teknik kan vi
bland annat avläsa digitala vattenmätare i
hushållen. Därför pågår ett parallellt arbete
med att byta ut vattenmätare i hushållen varpå vi redan bytt ut över 1000 stycken.

Effektivitet genom ny teknik
Fiskartorpets reningsverk rustas i skrivande
stund upp med tre nya flödesmätare. Dessa
placeras på inkommande ledningar och gör
att vi kan mäta inflödet i reningsverket.

– Med denna teknik får vi larm vid eventuella läckage vilket ger oss en större möjlighet att tidigt kunna åtgärda fel. Det ger oss
också snabbare avläsning mellan oss och
kunden vilket resulterar i att vi kan fakturera
rätt kostnad med en gång utan justeringar.
Man betalar för det vatten man faktiskt gör
av med, säger kund- och marknadsansvarig
Jeanette Olsson.

Karta över utplacerade Gateways i Kristinehamns kommun.

Flödesmätningarna kommer ge oss en större kontroll över processen i reningsverket,
bland annat genom att vi kan dosera rätt
mängd kemikalier i förhållande till inkommande flöde. På så sätt kan vi effektivisera
och ta hand om det som kommer in på ett
ännu bättre sätt.

Flödesmätare i Fiskartorpets reningsverk.

ÖVRIGT VA-AVDELNINGEN
Sommaren är här och för VA innebär det en utmaning då vattenförbrukningen ökar. Vi
har därför lanserat en vattenförsörjningskampanj på sociala medier för att ge tips och råd
hur vi kan spara på vårt dricksvatten för att undvika att överbelasta våra vattenverk.

PROJEKTENHETEN
Upphandling av ny gymnastikhall
Under våren har vi lämnat in bygglovsansökan för Truppgymnastikshallen.
Kristinehamns gymnastiksällskap har länge efterfrågat denna typ av gymnastikhall och kommer
nyttja lokalerna tillsammans med flera andra verksamheter. Vår förhoppning är att en entreprenör ska vara upphandlad efter sommaren och ambitionen är en byggstart i början av hösten.
– Om allt flyter på enligt tidsplan bör hallen kunna vara färdig till hösten 2023. Vi behöver dock
vara medvetna om rådande världsläge eftersom det kan påverka tillgången till material och leveranser till denna typ av byggnation, berättar tf. projektchef Jenny Mickelin.

Projektfas
Upphandling

Truppgymnastikhallens fasad i 3D.

Norra Höja

Magister Löfs väg

Nu börjar vi förbereda för ny industrimark
på Norra Höja. Området är redan fulltecknat
av företagare som vill etablera sig på området,
och i juni påbörjar vi arbetet med nya vägar,
vatten och avlopp, el och fiberanslutning. I
området gäller detaljplanen Höja som beslutades under 60-talet.

Ett rivningsarbete av en byggnad vid Stenstalidskolan är ute för upphandling. Byggnaden
står idag tom och vår förhoppning är att kunna riva merparten av byggnaden under sommarlovet för att minst möjligt störa elevernas
utemiljö med avspärrningar och annat.

Projektfas

Projektfas
Upphandling

Entreprenad

GATA/PARK
Rastplatser i skärgården

Sommarblommorna är här!

Rastplatserna längs med Vålösundsvägen mellan Skymningen och Picasso ska rustas upp
under sommaren. Nya bord, sittbänkar och
grillar kommer monteras på rastplatserna.

Årets sommarblommor har nu anlänt. Det
är bland annat pelargon, petunia, cosmos,
krysantemum och verbena som planterats ut
i olika färger. Planteringen av sommarblommorna förväntas vara klart till midsommar
och planteras ut i både urnor och rabatter
runt om i kommunen.

– Vi har arbetat mycket i skärgården under de
senaste åren så det känns bra att kunna snygga
till och höja standarden även på rastplatserna,
säger gatuchef Tommy Svärd.

Nuvarande rastplatser i skärgården.

Sommarblommor i olika färger som placeras ut.

