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Køges bedste folk
Vi er til for Køge

Vedligehold af kommunens bygninger

Ejendomme Teknik Køge (ETK) er Køge Kommunes egen drifts- og entreprenørvirksomhed.
Vi varetager hver dag en lang række opgaver
indenfor anlæg og drift, samt grøn, sort og grå
vedligehold. Vores kerneopgave er at fastholde,
forskønne og forøge Køge Kommunes samlede
ejendoms- og vejkapital, ved at vedligeholde
og forbedre kommunens fysiske værdier. Vi er
ISO-certificeret på kvalitet, miljø og arbejdsmiljø.
Vores tilsynsafdeling medvirker til, at den nuværende standard løftes ved skærpet tilsyn og kvalitetskontrol på alle arbejder udført i bybilledet.

ETK er Køge Kommunes servicevirksomhed. Vi
betjener 496 bygninger fordelt på hele kommunen. Bygningerne huser alt fra plejehjem, ældreboliger og biblioteker til idrætshaller, skoler og
institutioner. Vores opgave på disse ejendomme
er at sørge for vedligehold af såvel grå som grønne arealer, og betjene ejendommene med rengøring, viceværtservice, vintervedligehold mm. Det
er vores ansvar, at bygningerne driftes og vedligeholdes, så de kan fungere de næste mange år.

Klar til sport og turisme - stadions og strande
En vigtig del af ETK’s daglige arbejde består af
pleje og vedligehold af grønne områder, såsom
parker, vandløb, græsarealer, træbevoksning og
ikke mindst kommunens idrætsanlæg på og omkring boldbanerne. Det er vores opgave at sørge
for, at arealerne er klar til fodboldkampe og andre sportsgrene, som udøves i kommunen. Den
grønne vedligeholdelsesdel indbefatter også
renhold af strandene, som hvert år benyttes flittigt af både lokale og turister.

Bred erfaring - varierende anlægsopgaver
ETK udfører mange forskellige anlægsopgaver
for byen, i grundejerforeninger og ejendomsselskaber, samt andre halvoffentlige virksomheder
og institutioner. Ved tilfældig opstået overkapacitet udføres mindre anlægsopgaver for private.
Anlægsopgaver kan være etablering af P-pladser, torve, stier, indkørsler, gårde og fortove. Vi
har bred erfaring med at bygge og vedligeholde
legepladser, og vores dygtige folk kan udtænke
kreative og sjove løsninger, som stimulerer og
udvikler byens børn.
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Anlæg for kvalitet
Sikker færden på veje og stier

Når nyt møder historiens vingesus

ETK er Køge Kommunes serviceenhed indenfor
entreprenør- og anlægsopgaver af enhver art.
Store og mindre anlægsopgaver varetages i hele
Køge og de øvrige byer i kommunen. Vi anlægger P-pladser, torve, fortove og stier i forbindelse
med byfornyelser samt udvidelser af det eksisterende bybillede. Det er vores opgave at sørge
for, at asfalten på kommunens veje er fri for huller, så trafikanter af enhver art, kan færdes sikkert
på vejene. Vores medarbejdere har den nødvendige og lovpligtige uddannelse indenfor asfalt,
sikkerhed og sundhed.

Vores folk har bred ekspertise og erfaring indenfor anlæg med forskellige materialer og i
forskellige miljøer. Det er vigtigt i en kommune
som Køge, hvor nyt møder gammelt, og forskellige stilarter skal sammensættes med respekt for
det traditionelle, såvel som det moderne. Vores
anlægsopgaver involverer således brug af både
helt klassiske brosten og smarte nye belægningsflader. Vi sætter en ære i at vedligeholde
vores gamle bydel efter traditionelle anlægsmetoder, men kan til hver en tid anlægge mere moderne løsninger.

En by med plads til leg

Giv et praj, hvis der er hul i din vej

Køge Kommune har mange børn og vi er samtidig stolte af at være en kommune med mange
sjove legepladser. Nogle er nyere og mere moderne end andre, men fælles for dem alle er, at
de vedligeholdes og tilses af specielt uddannede legepladsinspektører, som sikrer, at legepladserne altid lever op til de sikkerhedsmæssige
krav og standarder, som er til for at børnene skal
kunne færdes trygt på enhver legeplads i vores
kommune. Dette gør sig gældende på alle kommunens legepladser, lige fra dem i skolegårdene
til dem i de offentlige parker.

Hvis der er et hul i vejen, rykker vores folk ud og
reparerer hullet hurtigst muligt, så der ikke sker
uheld. Opdager du selv et hul i vejen, et ødelagt
skilt, affald eller en anden brist i bybilledet, så
kan du give besked og hjælpe os ved at anvende
app’en ”Giv et praj” eller via vores hjemmeside
www.etk.koege.dk.

Giv et praj
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Vi har brug for din hjælp! Oplever du f.eks et hul i
cykelstien, et offentligt toilet, der er udsat for hærværk
eller et ødelagt skilt i byen, så giv os et praj om det via:
- Giv et praj app’en
- www.koege.dk/givetpraj
- tlf.: 56 67 63 85
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Altid i drift
Dagligt fokus på drift

Ren renovation

ETK har driftsopgaver i hele Køge Kommune. En
stor del af driftsopgaverne kræver vores daglige
opmærksomhed, mens andre er styret af årstiden og lokale begivenheder.

Vi håndterer storskrald, haveaffald og sorteret
affald for de ejendomme og institutioner som vi
servicerer. Vores erfarne folk tilrettelægger ruterne, så de udføres så effektivt som muligt.

Højteknologisk affaldshåndtering

Maskiner til ethvert formål
Vi har en moderne maskinpark, med maskiner til
at løse langt de fleste opgaver og er også til rådighed for offentlige institutioner og grundejerforeninger i kommunen. På Høgevej 9 i Køge har
vi eget værksted, som servicerer vores maskinel,
så det står klart til at rykke ud, hvis uheldet er ude.

Vi fejer og tager skraldet på gader, veje og stier i hele kommunen. Vi tømmer skraldespande
og affaldscontainere, og i 2015 blev talende
skraldespande en del af bybilledet flere steder i
Køge Kommune. En sjov og anderledes form for
affaldshåndtering, hvor skraldespande, som drives af energi fra solceller, selv kan komprimere
affaldet sammen til en håndterbar masse. Når
en forbipasserende smider noget i skraldespanden, takker skraldespanden med en lille hilsen.
De talende skraldespande har en positiv effekt
på især unge og børns adfærdsmønster omkring
håndteringen af affald, som oftere lander i skraldespanden end på jorden.

Viden om vand
Opstår der problemer med de offentlige regnvandsbrønde, har vi en moderne slamsuger til
at udføre spuling, sugning og rensning af regnvandsbrønde i Køge Kommune. Vi er også forsynet med 5 store pumper, som er til stor nytte ved
de store regnvandsmængder, som vi ser, bliver
mere og mere almindelige.

Talende skraldespande
Ny teknologi med talende skraldespande, der takker for
affaldet og selv kombrimerer det, er en fast del af bybilledet
i Køge Kommune. Skraldespandene kører på solenergi og er
allerede en succes - ikke mindst for den yngre generation,
som finder stor glæde i at fodre skaldespanden.
Ejendomme
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Holder Køge vedlige
En ren og sikker kommune

Vinter med glæde

Vi vedligeholder alle hjørner af Køge Kommune
fra centrum af byen, til de mange grønne fællesarealer, som omkranser byen og danner fællesskab for vores mange borgere. Køges parker
og fællesarealer tilses af vores fagfolk indenfor
grønt vedligehold. Det er et vigtigt parameter
for os, at de grønne områder, legepladser mm.
fremstår indbydende for borgere i alle aldre, så
de kan damme rammen om det fællesskab de
er tiltænkt. Ligeledes skeles der til sikkerheden,
som indebærer, at træer og grene skæres til, så
der ikke sker skader på personer eller ting, når
stormen ind imellem tager fat.

Selvom vintervedligehold er sæsonbetonet, så
er det en stor del af vores vedligeholdelsesopgave. Store som små snemængder optager borgerne, fordi det har stor indflydelse på deres
dagligdag, og mulighed for at komme sikkert
frem til daginstitutioner og job. Derfor er det
vores ypperste opgave at sikre, at sneen ryddes
og vejene saltes så hurtigt som muligt, når vinteren for alvor melder sin ankomst. Snerydning
og saltning gælder på veje og stier, men også på
skoler, institutioner, p-pladser, busholdepladser
og togstationer er det vigtigt, at vejene er farbare for både billister og gående, så de kan komme
sikkert gennem snemasserne.

Grønne goder til borgerne

Sol, sommer og strandpleje

Det grønne vedligehold omfatter også de stadioner i hele kommunen, hvor de store boldbaner skal plejes og trimmes, så de altid står klar
til kommunens aktive borgere. Græsset plejes
efter alle kunstens regler, og også her klarer ETK
alt indenfor beskæring af træer og buske, samt
bortskaffelse af grønt affald.

Når sommeren melder sig er ETK ansvarlig for
vedligehold af kommunens strandområder. En
af de første opgaver er forsvarlig montering af
badebroerne, som bruges flittigt af badegæster
og turister hele sommeren. Vi monterer desuden
volleyballnet på Nordstranden, og volleyball er
en populær aktivitet på stranden lige til sæsonen slutter. Den måske vigtigste opgave ETK har
på stranden, er daglig opsamling af affald, så de
mange barfodede badegæster trygt kan færdes
på stranden.
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Cases

Opgaver med bredde
Anlægget Åvænget

Der blev etableret en lege-, bold- og opholdszone med fast asfaltunderlag. Foruden indkøb
og udskiftning af legeudstyret skulle også en
del parkinventar indkøbes og monteres. Især
var det udfordrende at montere 23 stk. kinesiske 1,6 tons tunge granitplinte. Projektet krævede omhyggelig styring og koordinering af
de mange forskellige aktører og interessenter.
Opbygning af bærelag og bakkelandskab på en
meget problematisk underbund, 9-10 forskellige
legeudstyrsleverandører, 7-8 forskellige parkinventarleverandører, brostens-, asfalt- og grusbelægninger, anlæg af træer, buske, hække og
græs, kloakarbejde, mv. Den meget komplekse
sag til trods, er vi i ETK meget tilfredse med det
flotte resultat, og med, at Lovparken har fået en
moderne legeplads til glæde for områdets institutioner og legende børn.

I foråret 2015 stod ETK for en større modernisering af parkanlægget beliggende på Åvænget, hvor Køge Å løber under Lille Syd banen. I
samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningens
Anlægsafdeling, og en lokal landskabsarkitekt,
gennemførte ETK renoveringen inden for et
budget på kr. 350.000,-. Der var mange forskellige delopgaver i projektet: grøn renovering med
nye træer, buske, blomsterløg og græs, indkøb
og montering af parkudstyr, indbygning af en 5
tons tung træbjælke som siddeplint, brolæggerarbejder mv. Som hovedentreprenør var styringen og koordineringen en ikke uvæsentlig del
af ETKs arbejde. I ETK er vi meget tilfredse med
resultatet, og Køges mange brugere kan nu igen
nyde anlægget.

Legepladsen i Lovparken

Omlægning af fortov i Nørre Dalby

Hen over sommeren 2014 arbejdede ETK med
en større renovering af lege- og opholdsområdet i Lovparken. En hovedentrepriseopgave, der
var udbudt af Teknik- og Miljøforvaltningens
Anlægsafdeling til 4 bydende entreprenører.
ETK vandt opgaven og gennemførte den for
kr. 1,4 mio. Der var tale om en vanskelig opgave med mange udfordringer. Det eksisterende legeudstyr skulle delvis erstattes af nyt. Det
eksisterende faldgrus var ikke tidssvarende og
blev erstattet af et mere tidssvarende, farvelagt
faldunderlag af gummi.

I efteråret 2015 stod ETK for renovering af fortove, kantsten og rabatter på Klempegårdsvej og
Buen i Nørre Dalby. Opgaven omhandlede totalrenovering af 1,6 km fortove, samt forbedring
af en buslomme på Dalbyvej, og blev udbudt af
Teknik- og Miljøforvaltningens Anlægsafdeling.
Der var 4 hovedentreprenører, som konkurrerede om at vinde opgaven. ETK var billigst og gennemførte entreprisen for kr. 1,7 mio. Projektet
rummede mange af de parametre, hvor ETK er
stærkest: opgravning og bortskaffelse af kasserede belægninger, brolægger- og anlægsgartnerydelser samt koordinering og styring af underentreprenører og leverandører. I ETK er vi meget tilfredse med det fine resultat.
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Anlægget Åvænget

Legepladsen i Lovparken

Omlægning af fortorv i Nørre Dalby
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Det hurtige overblik
ETKs anlægssektion tilbyder assistance i bred forstand inden for forskellige fagområder:
• Entreprenøranlæg
• Nedrivning, rydning og bortskaffelse af overskudsmaterialer
• Gravearbejde og opbrydning
• Indbygning af jord, sten, grus, skærver og muld
• Dræn, afløb, afvanding og kloak
• Sort anlæg (asfalt, kørebaneafmærkning)
• Gråt anlæg (brolægning, fliser, belægnings- og kantsten, havetrapper, støttemure, fundamenter)
• Grønt anlæg (træer, buske, blomsterløg, hække, græs)
• Træfældning og stubfræsning
• Parkudstyr (bænke, borde, affaldsbeholdere, pullerter, stolper, bomme, rækværker, hegn)
• Legeredskaber og -udstyr i bred forstand
• Fejning, opsugning og slamsugning
• Skiltning og afspærring
• Renovation og indsamling af storskrald samt affaldshåndtering
ETK arbejder typisk på:
• Veje, vigepladser og stier
• Fortove, rabatter, overkørsler og indkørsler
• Torve/pladser, p-pladser og terrasser
• Parker og grønne anlæg
• Idrætsanlæg
• Vandløb og strande
• Legepladser
ETK tilbyder tillige:
• Styring og koordinering af fag- og hovedentrepriser
• Indhentning af ledningsoplysninger (LER)

ETK
Høgevej 9
4600 Køge
Tlf 56 67 63 85
E-mail: etk@koege.dk
CVR 29189374
EAN - ETK Entreprenør 5798007766054
EAN - ETK Ejendomme 5798007766719
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Kontakt os blot:
• Vi råder og vejleder gerne fagligt
• Vi meddeler gerne en overslagspris eller et budgettal
• Vi afgiver gerne et uforpligtende tilbud

