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Medborgarkontoret
Medborgarkontoret är till för din skull. Vi vill göra det
enkelt för dig att få personlig service och information
från kommunen. Du är välkommen att kontakta eller
besöka oss på kommunkontoret i Charlottenberg när du
har frågor, synpunkter eller vill ha hjälp med kommuna-
la ärenden. Vi håller öppet måndag-torsdag 08.00-16.00
och fredag 08.00-15.00. Du når oss på 0571-281 00 eller
e-postkommun@eda.sewww.eda.se/medborgarkontoret

Turistcenter
Morokulien Turistcenter hjälper dig gärna med tips
och information om fritidsaktiviteter, sevärdheter
och evenemang. Centret ligger mitt på riksgränsen, i
fredsriket Morokulien, och erbjuder bl.a. turistinfor-
mation, försäljning av kartor, fiskekort, souvenirer
och lokalt hantverk. Här får du även tips på natur-
aktiviteter som vandring, kanotleder, badplatser etc.
Du når dem på 0571-283 70 eller e-post moro@eda.se
www.visiteda.se

Kultur- och föreningsliv
Det pågår hela tiden någonting intressant i Eda. Ett tips är
därför att hålla koll på vår evenemangskalender på hem-
sidan, under Uppleva & göra för att inte missa det som
passar just dig. Där hittar du bl.a. kommunens idrotts-
föreningar, sporthallar, museer. Ytterligare ett tips är att
besöka våra trevliga bibliotek i Charlottenberg, Åmotfors
och Koppom när du t.ex. vill låna böcker/filmer, läsa
dagstidningar/tidskrifter eller surfa på internet. Öppet-
tiderna hittar du på hemsidan.

Bygga & Bo
Vatten och avlopp
Kommunen har fem vattenverk, samtliga med grund-
vatten som källa. Vattnet som levereras uppfyller livs-
medelsverkets kvalitets krav och är medelbart med ett pH
som varierar mellan ca 7,9 och 8,3. Har du egen brunn,
rekommenderas du att analysera vattnet vid ackrediterat
laboratorium för att kontrollera att det är säkert och häl-
sosamt att bruka.

Kommunen har fem avloppsreningsverk. Är du inte an-
sluten till kommunalt avlopp och vill anordna en avlopps-
anläggning t. ex. naturlig infiltration, markbädd, kom-
paktfilter eller minireningsverk, måste du ansöka om
tillstånd. Tillstånd söks hos kommunens miljösektion.

Hushållsavfall
Kommunen ansvarar för insamling och omhänderta-
gande av hushållsavfall och det finns två typer av avfall-
sabonnemang att välja mellan, helårs- och fritidsabon-
nemang. Tömning sker varannan vecka för båda abon-
nemangen, men fritidsabonnemanget töms enbart under
perioden 15 april-15 oktober. Använder du bostaden året
runt, kan du inte välja fritidsabonnemang.

Avfallsabonnemangen består av en fast avgift och en
avgift per kilo avfall du slänger i soptunnan. Genom att
sortera ditt avfall kan du sänka din avfallsräkning sam-
tidigt som du gör en insats för miljön. Bor du i lägenhet
slänger du ditt hushållsavfall enligt fastighetsägarens
instruktioner.

Övrigt avfall
Det finns åtta återvinningsstationer i kommunen, så
kallade FTI-stationer, där du kan lämna källsorterat
förpackningsavfall. Grovavfall såsom elektronikskrot,
möbler och trädgårdsavfall kan du lämna på Lundens
avfallsanläggning, där det finns personal som kan hjälpa
dig att sortera rätt.

Energi
Kommunen erbjuder kostnadsfri energirådgivning. Vi
ger stöd i frågor rörande t.ex. uppvärmning, ventilation,
isolering och hushållsel, samt hanterar och godkänner
din ansökan om att installera värmepump.

Bygglov
Om du planerar att bygga, riva eller göra vissa mark-
åtgärder på din tomt, kan du behöva ett godkännade från
kommunen. Kontakta oss för stöd och vägledning i ditt
specifika ärende.
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Sotning
Företaget som utför sotning i kommunen heter SOTAB.
De nås på 0571-316 40 eller kan besökas på Snickarvä-
gen 7 i Charlottenberg. De utför även brandskyddskon-
troll.

Felanmälan
Vid akuta fel och funktionella brister på kommunens
fastigheter, lägenheter, vatten och avlopp samt gator, be-
lysning, parker m.m., är det viktigt att kommunen får
information om detta för att kunna åtgärda dem utan
dröjsmål. Vi värdesätter därför alla felanmälningar som
inkommer till kommunen.

Gator, parker, vatten/avlopp, avfall/sopor, fjärrvärme
Kontakta kommunen på 0571-281 00 måndag-torsdag 08.00-
16.00 och fredag 08.00-15.00. Efter kontorstid kontaktas
SOS Alarm på 054-83 06 90.

Fastigheter: skolor, sporthallar, vårdhem, fritids-
gårdar m.m.
Kontakta Eda Bostads AB på 0571-281 99 vardagar
08.00-12.00, 13.00-15.00. Efter kontorstid kontaktas Se-
curitas på 0771-50 60 91.

Vård & Stöd
Biståndsenheten
Behöver du själv eller någon anhörig hjälp och stöd i den
dagliga livsföringen, t.ex. med hemtjänst, särskilt bo-
ende, korttidsvård, omsorg om funktionshindrade eller
socialpsykiatri, kan du kontakta kommunens bistånds-
enhet. Handläggare träffas säkrast kl 08.00-09.00.

• Område Charlottenberg 0571-283 30
• Område Åmotfors 0571-283 31
• Område Kopparn 0571-283 47
• Område LSS/Socialpsykiatri 0571-283 42

Kommunal hälsa- och sjukvård
Behöver du själv eller någon anhörig hjälp med planerad
sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel i hemmet, sär-
skilt boende, korttidsplatser och dagvård, kan du kon-
takta kommunen.

Hemsjukvård: distrikts- och sjuksköterskor
• Område Charlottenberg 0571-282 63
• Område Koppom 0571-283 63
• Område Åmotfors 0571-283 35, 283 36

Rehabilitering, hjälpmedel, bostadsanpassning
• Arbetsterapeuter 0571-283 24, 283 23,283 37
• Sjukgymnaster 0571-283 22, 283 21

Individ- och familjeomsorg
Ibland hamnar vi i situationer då vi behöver stöd och

hjälp. På socialkontoret har du möjlighet att prata med
en socialsekreterare om problem eller frågeställningar
som du möter i din vardag, t.ex. om barn/ungdomar, be-
roende/alkohol/droger, ekonomi/försörjningsstöd och
familjerätt.

• Socialsekreterare 0571-281 00 träffas säkrast
måndag-fredag kl 08.30-09.30

• Receptionen 0571-180 765, måndag-torsdag 08.00-
16.00, fredag kl 08.00-15.00. Lunchstängt 12.00-13.00

• Familjerådgivning 0570-826 18, telefontid måndag,
onsdag, fredag kl 09.00-10.00.

Färdtjänst
Har du en funktionsnedsättning som gör att du har svårt
att resa med den allmänna kollektivtrafiken, kan du
ansöka om färdtjänst hos kommunens färdtjänsthand-
läggare inom Värmlandstrafik AB.

- Handläggare 0771-32 32 00

Bildning
Förskoleverksamhet
Barnomsorg i form av förskola och familjedaghem er-
bjuds till barn från l års ålder. Ansökningsblanketter
finns på kommunens hemsida, www.e-tjanster.eda.se och
mer information kan erhållas via www.eda.se, barnom-
sorgsexpeditionen 0571-282 02 eller medborgarkontoret
0571-281 00.

Grundskola Skolbarnsomsorg Särskola
Om ditt barn är mellan 6-16 år och ska gå i förskole-
klass eller grundskola, kan följande skolor kontaktas:

• Adolfsfors skola 0571-283 80 Adolfsfors

• Hierneskolan 0571-283 80 Kopparn
• Gärdesskolan 0571-283 80 Åmotfors
• Gunnarsbyskolan 0571-358 00 Charlottenberg

Vuxenutbildning Svenska för invandrare.
Har du frågor om vuxenutbildning, kan du få hjälp på
expeditionen i Åmotfors 0571-283 05.

Övrigt
Barn och unga i Eda kommun erbjuds att delta i musik-
undervisning i den kommunala musikskolan. Mer infor-
mation finns på kommunens hemsida.

Näringslivsfrågor
Vill du starta eget eller vidareutveckla ditt företag är du
välkommen att kontakta näringslivsenheten.

Kontakt: anneli.andersson@eda.se eller 070-190 54 12
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