Nyhetsbrev
Höjda avgifter från 1 januari 2014
På grund av höjda kostnader för att leverera vatten
och ta hand om avlopp har vi höjt brukningsavgiften i Hofors, Ockelbo och Älvkarleby.
För en normalstor villa med en årsförbrukning
på 150 kubikmeter innebär det en ökning med:
· 65 kr/månad inklusive moms i Hofors
· 65 kr/månad inklusive moms i Ockelbo
· 74 kr/månad inklusive moms i Älvkarleby
I Gävle har anläggningsavgiften höjts med 12%.
Höjningen gäller från och med 1 januari 2014.
Våra vattentjänster är helt avgiftsfinansierade.
Det innebär att vår verksamhet inte betalas med
skattemedel, istället tar vi ut avgifter för våra
tjänster.
Avgiftshöjningen säkerställer att du som kund
har fortsatt tillgång till allt vatten du behöver
samt att vi tar hand om det vatten du använt, från
disk, bad och toalett, och renar det. Dygnet runt
året om är vi i tjänst för dig som kund.

Vid felanmälan ring 020-37 93 00 dygnet runt

Därför är avgifterna olika
Våra kommuner har olika förutsättningar.
Avgifterna speglar antal anslutna invånare och
infrastrukturens omfattning. Ju fler som är med
och delar på kostnaderna i respektive kommun,
desto billigare.
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Nytt från Gästrike Vatten

Hej,
Just nu läser du Gästrike Vattens första nyhetsbrev.
Här vill vi ge dig viktig information om ditt vatten
och avlopp.
Med hänsyn till vår miljö väljer vi att skicka
nyhetsbrevet tillsammans med fakturan. Du får
nyhetsbrevet tre gånger per år, i april, augusti och
december.
Gästrike Vatten ansvarar för vatten och avlopp i
kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo och Älvkarleby. Vi arbetar för att långsiktigt trygga en god drickvattenförsörjning och en miljöanpassad avloppshantering.
Vi vill gärna veta vad du vill läsa om i nyhetsbrevet.
Skicka dina synpunkter och önskemål till:
info@gastrikevatten.se eller ring 020-37 93 00.
Mats Rostö, VD Gästrike Vatten

www.gastrikevatten.se

Nyhetsbrev
Gävle Vatten

Vi anpassar och förstärker infrastrukturen
Gävle kommun växer. Befolkningsökningen
medför att infrastrukturen måste anpassas och
förstärkas. För Gävle Vatten innebär det bland annat investeringar för att göra vattenförsörjningen
robust, tillgodose vattentillgång, säkra leveranser,
utbyggnad av vatten och avlopp samt att minska
avloppets miljöpåverkan.
Hofors Vatten

Vi säkrar råvattnets kvalitet
Hofors Vatten utreder råvattnet för att säkra kvaliteten i framtiden. Samtidigt utreder vi behovet av
beredning, det vill säga åtgärder för att tillgodose
vattnets kvalitet. Under året kommer vi även att
investera i förnyelse av ledningsnät samt åtgärder
för att minska avloppets påverkan på miljön.
Ockelbo Vatten

Med fokus på vatten
I Ockelbo kommun fokuserar vi på att göra vattenförsörjningen robust. Det betyder att Ockelbo
Vatten investerar för att tillgodose tillräckliga vattenmängder, förbättra beredningen av vattnet och
säkra leveranser i kommunen. Under året pågår en
grundvattenutredning i Åmot och Mobyheden för
att hitta kompletterande vattentäkter.
Älvkarleby Vatten

För en robust vattenförsörjning
I Älvkarleby arbetar vi förebyggande för att
göra vattenförsörjningen robust. Det betyder
att Älvkarleby Vatten investerar i att förbättra
beredningen av vattnet och säkra leveranser i
kommunen. Under året påbörjas en grundvattenutredning i Mon och Älvkarleby för att hitta
kompletterande vattentäkter. Under året kommer
vi även att investera i förnyelse av ledningsnät
samt åtgärder för att minska avloppets påverkan
på miljön.
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Månadsbetala med e-faktura
De flesta av våra kunder får tre fakturor
per år, i april, augusti och december. Du
kan förenkla din betalning genom att betala månadsvis med e-faktura. Anmäl dig
till e-faktura via din internetbank.

Tvätta bilen miljövänligt
Vet du att du inte ska tvätta bilen hemma på
gatan? Där rinner de farliga ämnena på bilen och i
rengöringsmedlen rakt ut i naturen.
Ta bilen till biltvätten så räddar du
naturen från farliga
ämnen. På biltvätten
finns speciell utrustning som renar
vattnet från oljerester, tungmetaller, föroreningar,
kemikalier och tensider. Välj helst en miljöcertifierad biltvätt. Om du inte har tillgång till en
biltvätt, tvätta bilen på en gräsyta.

Tips om ditt avlopp
Spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toan. Tops och annat skräp hör
inte hemma här. Skräpet orsakar
besvärliga stopp i ledningar. Spola absolut inte ner läkemedel eller
kemikalier, reningsverken kan inte
ta hand om det. Lämna istället läkemedel till
apoteken och kemikalier till kommunens insamlingsplats för farligt avfall. Din insats gör skillnad!
Med enkla handlingar i vardagen hjälper du till att
bidra till friskt vatten, rena hav och sjöar.

Kontakta oss
Telefon: 020-37 93 00
E-post: info@gastrikevatten.se
Besöksadress: Hamnleden 20, Gävle
Öppet måndag - fredag 09.00-15.00
Lunchstängt 12.00-13.00

www.gastrikevatten.se

