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Per och Peter ser till att vattnet
kommer ända hem till dig
– Många människor behöver vatten i sin vardag, så det
är av högsta prioritet att vattenförsörjningen fungerar,
säger Per Jonsson, produktionsledare för vatten och
avlopp på Piteå kommuns avdelning Teknik och Gator.
Tillsammans med rörläggaren Peter Eriksson sköter han
drift och underhåll av VA-ledningsnätet åt Pireva.

Per och Peter ingår i ett arbetslag med två produk-
tionsledare och åtta rörläggare med uppdrag att bygga,
reparera och underhålla Pirevas 140 mil långa nät av
vatten-, avlopps- och dagvattenledningar. Nätet är lika
långt som sträckan mellan Piteå och Hamburg. Stör-
ningar kan uppstå dygnet runt och det finns alltid en
jourgrupp på tre personer som kan rycka ut om det upp-
står en vattenläcka eller annat problem på lednings-
nätet.

– Vår avdelning sköter även andra byggnationer i ga-
tan och vi har en bra samordning med Pireva, säger Per
Jonsson. När vi gräver i en gata passar vi på att byta ut
gamla VA-ledningar om det behövs.

– Största utmaningen för oss är att VA-ledningar alltid
ligger längst ned när det ska grävas. De finns på mellan
2,5 och 6 meters djup vilket ger en rad olika frågor att
lösa. Vi måste exempelvis undvika elkablar, fjärrvärme-
ledningar, fiberkabel och andra ledningar innan vi når
fram till VA-ledningarna, förklarar Per och fortsätter:

– När vi får problem med en ledning kan det bero på
sättningar i marken, att ledningarna är gamla, eller att
det blir stopp i ledningen för att det tränger in rötter från
träd. Som villaägare ska man tänka på att inte plantera
träd nära vatten- och avloppsledningar. Det minskar ris-
ken för framtida problem.

Produktionsledaren förbereder planerade arbeten med
att bedöma VA-kartor, beställa material, göra arbetsför-
delningar och gå genom informationsfrågor med Pireva.

– Man kommer hela tiden till nya platser; ingen är
den andra lik och det gör arbetet spännande, tycker Per.

– Att vara rörläggare är ett riktigt utomhusjobb. Vi
arbetar i alla väder oavsett årstid, och får ofta höra att vi
har världens bästa jobb när solen lyser och värmer, be-
rättar Peter. Fast då tänker man kanske inte på att vi även
är ute hela vintern, utan hänsyn till rådande väder.

Som rörläggare arbetar han bland annat med att byta
ut och svetsa ihop nya rör, laga servisventiler och brun-
nar. I jobbet ingår dessutom markarbeten för att få fram
ledningar och att återställa markytor.

Peter upplever att arbetet med att tillhandahålla vatten
är viktigt.

– Ofta dyker det upp kunder som ställer frågor till oss,
och de har stor förståelse för vad vi gör, trots att de kan
ha fått sitt vatten tillfälligt avstängt, säger Peter som
avslutningsvis vill understryka följande:

– Tänk på att vi har stora maskiner och att det blir
rejäla gropar när vi är ute och gräver. Därför vill vi att
både vuxna och barn är försiktiga och håller sig på be-
hörigt avstånd då det är en arbetsplats, inte en lekplats.

Ett jobb med
stora utmaningar❞
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Telefon: 0911-931 00                www.pireva.se                info@pireva.se

Mer öppet
Nu har vi öppet fler vardagskvällar och på söndagar.
Men det finns andra nyheter också – allt för att under-
lätta din återvinning.

                                Måndag..........……….. 7-20

                               Tisdag-torsdag………..7-18

                                Fredag………..…….... 7-16

                                Söndag………..……... 9-13

Återbruk gör skillnad
Fick du med dig prylar som är för bra för att kastas? Ge
dem en andra chans i vår nya byggnad för återbruk. Då
ser våra kompisar på Repris ÅVM, PMU och Röda Kor-
set till att sakerna kan användas igen.

Nya tider på Bredviksberget

NYA ÖPPETTIDER

FÖR DIG SOM

PRIVATPERSON!

Samma sortering men nya platser
Vi har flyttat om på anläggningen, så nu behöver du
som privatperson bara besöka entréområdet.
Numera ska du lämna löv, gräs och blomjord på en ny
plats i nära anslutning till rampen.
Köper du kompostjord då lastar vi den på det nedre
området.

Aktuella VA-arbeten under sommaren
Här följer de största vatten- och avloppsprojekten under
sommaren 2017:
Hortlaxvägen – mellan skolan och Axvägen förnyas
servisventiler och vattenledningar i ett större samordnat
projekt med Trafikverket (juni-augusti).

Spar på miljön – välj bort pappersfakturan
Allt fler väljer att betala sin faktura digitalt och spar på
så vis både kuvert, papper och postutdelning. En riktig
miljöinsats alltså!

Betalning via e-faktura - du får ingen pappersfaktura
hem, utan fakturan kommer digitalt till postlådan i
din Internetbank. Om du vill ha e-faktura från Pireva så
anmäler du det i din Internetbank. 

Betalning via autogiro med e-faktura - summan dras
automatiskt från ditt konto på sista betalningsdagen.
Om du vill betala via autogiro så anmäler du det
på ansökningsblankett som finns på vår hemsida
www.pireva.se.
För att slippa pappersfakturan måste du även
begära e-faktura i din Internetbank.

Roknäsvägen – byte av servisventiler (juni-oktober).

Klumgatan – byte av vattenledningar och servisventiler
(maj-juni).

Acusticum – byte av vattenledningar i samband med
att Piteå Kommun gör om gata och torg (juni-

augusti).

Lingonstigen – byte av servisventiler (augusti).


