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VI FINNS NÄRA DIG och din familj genom hela livet. Om du 
blir sjuk, skadar dig eller mår psykiskt dåligt är det oss du först 
kontaktar.

Du möter ett kompetent team av erfarna läkare, psykologer och 
distriktssköterskor som också kan lotsa dig vidare inom vården. 
För att du ska hålla dig så frisk som möjligt erbjuder vi även 
hälsofrämjande stöd.

Nossebro vårdcentral
Närhälsan Nossebro vårdcentral, Ängsgatan 2,  
tfn 0512-79 84 00, narhalsan.se/nossebrovardcentral

GÖR DITT VÅRDVAL. Du väljer själv  
var du vill lista dig på 1177.se.  
Eller kontakta oss så hjälper vi dig.

Den tekniska servicen i Essunga kommun håller kom-
munen i trim. Enheten ansvarar bland annat för att förse 
kommunens invånare med dricksvatten, rena avlopps-
vatten, hämta sopor (Ragn Sells AB) och planera för 
nya bostads- och industriområden. Vi ser också till att 
gator, vägar och parker är i gott skick samt  förvaltar och 
utvecklar kommunens fastighetsinnehav.

Inom enheten ligger också ansvaret för vatten- och
avloppsanläggningar samt avfallshantering i kommunen.
Genom våra miljöinspektörer arbetar vi dessutom 
för att människor i kommunen ska leva i en sund miljö 
och må bra. Vårt byggkontor ger service till allmänheten 
med råd och upplysningar i frågor som rör ny-, om- och 
tillbyggnationer.

VÄLKOMMEN TILL TEKNISK SERVICE!

www.narhalsan.se
http://essunga.se/trafik-och-resor.html
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Vad gör en bank unik?
Vi är en fullsortimentsbank som kombinerar det personliga mötet med 
modern teknik. I vår bank finns ett engagerat team av specialister som 
gör skillnad.  

Vi hjälper din ekonomi att utvecklas och vi utvecklar vårt område. 
Där andra bankers vinster går till aktieägare eller enskilda  
kunder ger vi istället tillbaka en del av vår vinst till  
området där vi är verksamma.

sparbankenskaraborg.se
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SÄKRA OCH TRYGGA GATOR OCH VÄGAR

Vi ansvarar för och strävar efter en god tillgänglighet och 
hög trafi ksäkerhet på såväl vägar, gator, gång- och cy-
kelvägar som på torg och parkeringsplatser. Vårt arbete 
pågår året om. Som exempel; sopning på våren samt
snöröjning och halkbekämpning vintertid. 

Teknisk service ansvarar också för underhåll och renhåll-
ning av parker, grönytor och lekplatser. Vårt mål är att 

skapa en fi n och trevlig miljö för kommuninvånare
och besökare.

För att barnen ska ha en trygg och säker miljö att leka i 
ser vi varje år till att kommunens lekplatser blir besiktade 
enligt EU-standard, av behörig besiktningsman.

www.sparbankenskaraborg.se
http://essunga.se/trafik-och-resor/trafik-och-gator.html


Teknisk service ansvarar för vatten- och avloppsrenings-
verk samt kommunens  ledningssystem. 

Vattenproduktionen sker i vattenverk placerade i Främ-
mestad, Nossebro, Essunga och Jonslund. Anläggningar-
na förbinds med överföringsledningar. Vi har grundvatten 
som vår största dricksvattenkälla. 

Avloppsreningen sker vid avloppsreningsverket i  
Nossebro. Avloppsvattnet från Jonslund, Essunga och 
Främmestad tryckpumpas i överföringsledningar till  
Nossebro. Verket renar avloppet mekaniskt, kemiskt och 
biologiskt. Det renade vattnet avleds därefter till Nossan.

För regn- och dräneringsvatten finns dagvattenledningar.

VATTEN OCH AVLOPP

Vi ar över 30 års erfarenhet inom branschen och vi gräver allt inom mark och 
anläggning samt erbjuder husrivning m.m. Med maskiner från 2 till 18 ton har vi 

kapacitet att hjälpa både företag och privatpersoner. Vi är med från idé till utfört 
arbete och ser till att jobben utförs med mycket god kvalitet. 

http://www.gustafssons-info.se


Renhållningen i kommunen sköts av entreprenör, 
Ragn-Sells AB i Vara. Ordinarie hämtning utförs en gång 
varannan vecka. Efter begäran hos Ragn-Sells AB i Vara 
kan fastighetsägare få hämtning var 4:e vecka, vecko-
hämtning av 660 liters kärl, extra säck, extra tömning 
samt hjälp med framkörning av kärl till hämtningsplats.

Genom att anpassa hämtningsintervall och kärlstorlek vill 
vi på Teknisk service ge abonnenterna en optimal service. 
Det skapar också förutsättningar för att hushållen 
genom sortering, återvinning och kompostering ska 
kunna minska sina avfallsmängder och därmed sina 
kostnader.

På kommunens återvinningscentral, Krusegården, kan 
du som privatperson avgiftsfritt lämna mindre mängder 
sorterat avfall, till exempel: trä, skrot, kyl- och frysskåp, 
batterier, oljor, färger och lösningsmedel.

Det fi nns också återvinningsstationer för olika typer av 
avfall på olika platser runt om i kommunen. På dessa sta-
tioner kan du lämna papper, tidningar, färgat och ofärgat 
glas, små batterier samt papper-, plast och metallför-
packningar.

EN HÅLLBAR AVFALLSHANTERING

Injustering av luftmängd i ventilationssystem
Projektering av ventilationssystem 
Montering av ventilationssystem

Utför OVK-besiktningar

Östergården Lekåsa • 465 95 Nossebro
Tel/fax 0512-412 01 • 070-560 00 46 • haventservice@gmail.com

ESSUNGABOSTÄDER AB

Intresserad av boende?

Kontakta oss på telefon 0512-571 60

www.essungabostader.se
www.haventservice.se
http://essunga.se/bygga-bo--miljo/avfall-och-atervinning.html


På byggkontoret får du information om bygglov och  
vad som krävs i samband med byggnation, rivning eller 
renovering. Här finns också annan information, till ex-
empel vad som gäller för ovårdade fastigheter, olovligt 
byggande samt vilka åtgärder man får göra utan bygglov. 
När du ska bygga något ska du alltid kontakta oss för att 
ta reda på vad som gäller. Vi gör vårt bästa för att svara 
på dina frågor!

VÅRT ARBETE UTVECKLAR ESSUNGA KOMMUN
För att utveckla Essunga kommun behövs samhälls-
planering. Det är kommunstyrelsen som tilldelar bygg-
kontoret uppdrag i planarbete. Planeringens syfte är att 

samordna olika intressen vid byggande och förändring 
av markens användning, samt främja att ett väl funge-
rande samhälle utvecklas. Upprättandet av en plan är en 
demokratisk process, vilket innebär att det krävs samråd 
med berörda aktörer som till exempel fastighetsägare, 
boende, andra kommuner och länsstyrelsen.

Byggkontoret arbetar med detaljplaner i kommunen. 
Det kan handla om detaljplanehandläggning för nyex-
ploatering eller av redan bebyggda områden, ändring av 
befintliga detaljplaner eller planutredningar.

BYGGLOV

Bergsgatan 4, 465 31 Nossebro
Telefon: 0512-506 00 • Fax: 0512-506 01
E-post: info@byggbiten.se • www.byggbiten.se

Nybyggnation
Renovering

Totalentreprenad

Jim Haapasalo | 0738- 519 211 | optimalbygg@telia.com

Nossebro AB

www.byggbiten.se
http://essunga.se/bygga-bo--miljo/bygga-nytt-andra-eller-riva.html
mailto: optimalbygg@telia.com


Vi bygger fibernät för att möta dagens behov och tillhandahåller internetanslutning och TV i ett enda abonnemang. Vi 
kan belysning och hjälper till att hålla vår kommun upplyst med trygga gator och vackra gångvägar. Teckna elavtal hos 
oss och få 100% vattenproducerad el. Vi erbjuder även elinstallation för hem, företag och lantbruk och har en elbutik 
med ElectroluxShop, belysning och present. Hos oss hittar du IVT-center med nyinstallation och service av värmepumpar 
samt solel, fjärrvärme, pellets.
Personlig service – nära dig! 0512-79 81 00 • www.nossebroenergi.se

Miljökontoret bevakar miljö- och hälsoskyddsfrågorna
i kommunen. Vi har tillsynsansvar inom bland annat 
miljöskydd, hälsoskydd, smittskydd och livsmedel. 

Några exempel på våra ansvarsområden:

- Utsläpp från enskilda avlopp kan ge upphov till nega-
tiva miljö- och hälsoeffekter, som till exempel förorening 
av dricksvatten och övergödning av vattendrag. Det 
fi nns cirka 1 200 enskilda avlopp i Essunga kommun. 
Huvudsyftet är att samtliga avlopp i kommunen ska ha 
en reningsgrad i enlighet med Havs- och vattenmyndi-
ghetens allmänna råd om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten HVMFS 2016:17

- Strandskydd fi nns längs hav, sjöar och vattendrag i 
Sverige och sträcker sig 100 meter upp på land och lika 
långt ut i vattnet. I Essunga kommun fi nns strandskydd 
utmed Nossan och kommunens sjöar.

- Miljökontoret utövar också tillsyn över lantbruk. Bland 
annat kontrolleras gödselhantering, bekämpningsmedel 
och drivmedel.

I vårt tillsynsarbete ingår inspektioner, provtagningar,
utredningar, mätningar och information. För att undanrö-
ja brister kan miljönämnden meddela föreläggande och
förbud.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

www.nossebroenergi.se
http://essunga.se/bygga-bo--miljo/halsoskydd.html
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Essunga kommun
465 82 Nossebro

Telefon: 0512-570 00
E-post: kommun@essunga.se

www.essunga.se

www.essunga.se



