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För många avdelningar inom tekniska förvaltningens verksamhet innebär vintern att slutföra 
eller underhålla redan påbörjade projekt. Detta eftersom många av våra projekt behöver utföras 
vid mildare utomhustemperaturer. Kyligare temperaturer ger oss också utmaningar, främst på 
VA-sidan med akuta vattenläckor och annat som kan behöva åtgärdas snabbt. 

Julen närmar sig med stormsteg och vi på tekniska förvaltningen vill tacka för detta året och 
önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Vi är färdiga med att beskära träd på Kungs-
gatan och fortsätter på Assemblégatan. Vi har 
också risat urnorna längs med gågatorna inför 
vintern och gjort det trevligt inför julhandeln. 

– Sista rycket är ta ner häckar bland annat 
ute på Marieberg och Brogårdskolan innan 
vi övergår till kvartersskogar och trädbeskär-
ning, berättar arbetsledare Ami Johansson. 

RÖJNINGSARBETE

VINTERTID OCH STUNDANDE JULLEDIGHET

VAD HÄNDER I SKOGEN? 

Vi maskinavverkar granar som blivit angripna 
av barkborre i partier längs med motionspåret 
vid Kaffeberget (Lagmansgatan). Avverkning 
sker också längs stigar mellan bebyggelsen på 
Strand och E-18.

Åtgärderna är ett led i att få bort angripna träd 
för att förhindra att de faller över motionsspår 
och stigar. 

LYSRÖRSBYTEN PÅ SKOLOR
Vi byter ut äldre belysning till LED-belysning på skolor under december och fortsätter även näs-
ta år. Arbetet med att byta ut belysning i kommunens övriga fastigheter fortsätter löpande. 

På Södermalmsskolan har det bytts 300 stycken lampor i korridorer och övriga ytor. Detta ger 
oss en energibesparing på 7200 watt i timmen. 

På Björkdungen har vi bytt ut 45 stycken lampor i olika rum vilket resulterar i en energibespa-
ring på 2070 watt i timmen. 

Ölmeskolan har fått 156 nya LED-lampor i klassrummen och övriga ytor vilket besparar 6376 
watt i timmen. I matsalen har det dessutom bytts ut 14 stycken lysrör vilket ger en besparing på 
ytterligare 672 watt i timmen. 

Truppgymnastikshallen har varit ute för anbud på nytt. Detta eftersom de anbud som kommit 
in i första rundan inte matchat avsatt budget. Därför har vi gjort en del förändringar i konstruk-
tionen utvändigt, kostnadseffektiviserat och omfördelat ytor.

– Den nya konstruktionen som är framtagen av Sweco Architects är väldigt välplanerad och det 
ska bli kul att sätta igång, berättar tf. projektchef  Jenny Mickelin. 

Hallen låg ute för anbud till den 1 december.

NY ANBUDSTID FÖR TRUPPGYMNASTIKSHALLEN

Illustration gjord av Sweco Architects

FUNKTIONSVÅTMARK I ÖSTERVIK

En funktionsvåtmark, en så kallad fosfordamm, finns nu på strandängen mellan Östervik och 
Varnumsviken. Syftet är främst att förbättra och uppnå en bättre vattenkvalitet avseende nä-
ringsämnen av dräneringsvatten till Varnumsviken.

Våtmarken har en speciell miljö för att underlätta och gynna reproduktionen av rovfisk i Var-
numsviken. Funktionsvåtmarken kommer även ha en positiv effekt för häckande och rastan-
de fågel och andra djur som trivs i den typen av miljö, det leder i sin tur till en ökad biologisk 
mångfald i området. Projektet är en del av kommunens arbete med lokal arbetsgrupper under 
Vänerns vattenvårdsförbund och är delfinansierat av Länsstyrelsen i Värmland genom LOVA-bi-
drag. 

Effekten av vatten från funktionsvåtmarken och förekomsten av växt- och djurliv i och omkring 
området kommer följas upp över tid. Detta mäts exempelvis genom vattenprover och fågelräk-
ning. Det som nu återstår är inlopp- och utloppskonstruktioner och sen återställa och justera 
inför sådd 2023.

ÖVRIGT:
• Rivningsarbeten fortlöper. Rivningsmassor körs bort från Magister Lövs 

väg och maskinrivning pågår av gamla elverket, Tvillingarna. 
 

GATUBELYSNING

Det pågår ett manuellt arbete med att invente-
ra och släcka ner delar av gatuarmaturen. Kris-
tinehamns kommun har, precis som övriga 
kommuner, regioner och statliga myndigheter 
i landet, fått i uppdrag att vidta energibespa-
rande åtgärder för att undvika störningar eller 
avbrott i elnätet.

– Det handlar om att minska vårt användande 
av energi eftersom vi riskerar effektbrist. Det 
handlar inte om att spara pengar, säger ga-
tuchef  Tommy Svärd. 

För att nå målen släcker vi ca 10 % av gatube-
lysningen på de ställen som det går. Belysning-
en kommer inte släckas vid övergångsställen, 
korsningar, tunnlar och andra ensliga platser.

BESIKTAT TÅGSPÅR

Industrispåret, som går genom hamnområdet, 
är besiktat. Det är Infranord som gjort besikt-
ningen och den utförs med jämna mellanrum. 
Resultatet visar några mindre brister som 
behöver åtgärdas och arbetet är beställt. 

ÖVRIGT:

• Följ vårt snöröjningsarbete via Snöbloggen kristinehamn.se/snobloggen
• Traditionsenlig julmarknad i Stadsparken den 10 december
• Spolbilen rensar ca 700 dagvattenbrunnar
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