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I höst har Surahammars Kommunal Teknik utfört nödvändiga grävarbeten för totalt sex miljoner kronor. Bilden är 
från Bokvägen i Sura tätort.

”
Surahammars Kommunal-
Teknik AB ansvarar för den 
tekniska försörjningen i Su-
rahammars kommun. Verk-
samheten omfattar vatten 
och avlopp, avfallshantering, 
fjärrväme, kabel-TV samt 
elhandel. 

Fjärrvärme
Surahammars KommunalTeknik 
AB producerar fjärrvärme i kom-
munens tre tätorter, Surahammar, 
Ramnäs och Virsbo.

I huvudanläggningen på 
Knuthagsgatan i Surahammar fi nns 
två stycken biobrännslepannor som 
förbränner trädbränslen samt torv. 
Resterande bränslen är el och olja
I övriga anläggningen är trädpellets 
det  huvudsakliga bränslet.

Värmeförsäljningen uppgår till ca 
50 GWh/år.

Under de senaste åren sker det en 
utbyggnad av fjärrvärmenätet för 
att kunna ansluta i första hand den 
äldre villabebyggelsen.

Vatten, avlopp, fjärrvärme 
och kabel-TV.
En gemensam teknisk förläggning.
I samband med utbyggnaden av 
fjärrvärmenätet sker sanering av  
vatten- och avloppsnätet inom om-
rådet. Utbyggnaden av fjärrvärme 
innebär samtidigt att kabel-TV 
nätet byggs ut. Den analoga ned-
släckningen gör att efterfrågan på 
kabel-TV har ökat.

Teknisk förnyelse
 Med en gemensam or-
ganisation effektiviserar vi 
arbetet och får en bra kvalité 
till ett lägre pris

– Med en gemensam organisation 
effektiviserar vi grävarbetena och 
synkroniserar förnyelse av VA-nät 
med fjärrvärmeutbyggnad och 
utbyggnad av kabel-tv nät och 
Internet. Det här är kostsamma 

men nödvändiga åtgärder för att 
vi skall hålla en bra infrastruktur 
i dagsläget samt förbereda för nya 
möjligheter i framtiden, säger Per 
Andersson informationsansvarig på 
Surahammars KommunalTeknik.
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Tackar för sig 
efter 40 år i 
branschen gör 
Alf Johansson. 
Nu tar sonen 
Lars över 
Däckservice 
i Surahammar.

Sonen tar över efter 40 år
I 40 år har Alf Johansson jobbat med däck för 
suraborna. Nu tackar han för sig och låter 
sonen Lars ta över Däckservice i Surahammar 
vid årsskiftet.

Företaget på Östergatan 90 säljer nya och regumme-
rade däck, samt lagar däck till såväl privatpersoner 

som företag och kommunen.
– Även om vi har trångt så förvarar vi däck för ett 

100-tal kunder. För industrin utför vi även däck-
service för truckar och tyngre lastbilar.
Under åren har Alf följt utvecklingen med allt 
mer slanglösa, bredare däck som klarar ökade 

säkerhetskrav.
Verksamheten kommer tills vidare att fort-
sätta som vanligt med Lars, det vill säga 
öppet vardagar kl. 7-17, med lördagsöppet 
under arbetstoppar höst och vår.

Billigare husvärme

varmehuset@telia.com • www.varmehuset.info

Värmehuset Callec säljer och installe-
rar värmepumpar och biobränslepan-
nor.

– Med dagens låga ränteläge och 
höga olje- och elpriser innebär det rena 
vinsten att investera i nytt och byta ut 
oljepannan eller direktverkande el, sä-
ger Carl-Erik Näslund.

Många husägare ser nu över sina uppvärm-
ningskostnader inför vintern.

  – En bergvärmepump sparar upp till 70 
procent, en luftvärmepump upp till 50 pro-
cent. Att byta pelletsanläggning på befi ntlig 
oljepanna, en investering på 25-30 000 kro-
nor, halverar energikostnaderna. En helt ny 
pelletspanna kostar 65-80 000 kronor.

Tack vare att Carl-Erik, med 40 års bran-
scherfarenhet, uteslutande jobbar med seriösa 
och kvalitetsmedvetna leverantörer kan han 
garantera goda bekymmersfria resultat och 
kunderna kan känna sig trygga med investe-
ringen.

Regeringen har i höst motionerat om ett 30 
procentigt bidrag som börjar gälla från 2006  
för hushåll som konverterar från direktel.
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