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Se över flödet av avfall i ditt hushåll. Var uppstår det?  
Många tänker nog att all sortering ska ske i köket. Men  
badrummet är också en plats där det uppstår mycket avfall i form av 
schampoflaskor och toapappersrullar. Eller i barnens rum, eller i 
garaget och tvättstugan. Inför små sorteringsstationer på de platser 
där avfallet faktiskt uppstår!

u sevab.com/sortera

Det är viktigt att du som kund alltid ska känna dig trygg när du 
tecknar elavtal. Därför kommer vi under året att certifiera oss 
och bli Schyssta elhandlare. Men vad är Schysst elhandel?

u Schysst elhandel är en certifiering för schyssta säljmetoder 
av el som branschorganisationen Energiföretagen står bakom. 

u För att ett elhandelsföretag ska kunna bli certifierade måste 
bolaget uppfylla totalt 18 kundlöften som rör till exempel 
Allmänna avtalsvillkor, krav på tydlig avsändare, enkel och 
korrekt beskrivning av elavtal och tillval och krav på tydlig 
prisinformation.

u Inget elhandelsföretag som finns med på Konsumenternas 
energimarknadsbyrås svarta lista får certifiera sig. 

u Genom den rosa ikonen kan du snabbt identifiera vilka 
elbolag som är certifierade Schyssta elhandlare.

”Vi befinner oss i ett tidigt skede av  
utvecklingen och om några år kommer elbilen  

att vara lika självklar som att borsta tänderna.”
Daniel Kulin, energikonsult, Expert E-mobility

Tryggt och  
schysst rakt igenom

Planteringsjord till din trädgård  
– tillverkad av ditt trädgårdsavfall

Var 
uppstår     
avfallet?

Nu har vi gjort det lättare för dig att beställa tömning av sluten 
tank, extra slamtömning av slamavskiljare och minireningsverk. 
Istället för att ringa kundservice beställer du nu enkelt på hemsidan. 
Kom ihåg att beställa tömningen senast klockan 15.00 dagen innan 
vi är i ditt område. Du hittar turlistan och bra tips på hemsidan.

u sevab.com/slam

Löv, fallfrukt, kvistar och grenar innehåller massor av näring. Den 
tar vi såklart vara på! Av Strängnäsbornas trädgårdsavfall 
tillverkar vi kompostmull och planteringsjord. Och nu kan du 
beställa hemleverans av jord, direkt till din trädgård. 

u Så här köper du jord  Ring vår kundservice, 0152-460 50. 
Vi levererar jorden till dig och placerar den på önskat ställe.

u Du kan välja mellan dessa mängder:
1. Säck på 500 liter   2. Säck på 900 liter   3. Lösjord, 2-10 m3

Försäljningen startade redan i maj och pågår så långt lagret 
räcker. Aktuella priser ser du på vår hemsida. 

u sevab.com/jord

Smidigare slamtömning

I priset för veckocontainer ingår utställning, 
hämtning, behandlingsavgift och hyra.  
Vi ställer ut containern på överenskommen 
dag och hämtar den efter en vecka. På 
hemsidan hittar du priser och mängder med 
tips. Enkel och smidig beställning. 

u sevab.com/veckocontainer

Bli av  
med avfall  
– beställ en  
veckocontainer 

Vi svarar 
gärna på 

dina frågor

Chatta sevab.com/kundservice
Mejla kundservice@sevab.com
Ring 0152-460 50

Du hittar många av svaren på dina frågor direkt i mobilen. Surfa in 
på sevab.com/elbilsladdning och se dig omkring.

”Varför ska jag använda en 
laddbox när jag laddar bilen?”

Frågor och svar om elbilsladdning.

HOS OSS Alltid fullmatad med reportage, nyheter och matnyttiga 
vardagstips. Vi har samlat de flesta artiklarna på webben. 
Bara att surfa runt, djupdyka i artiklarna och dela vidare!

u sevab.com/magasinet-hos-oss
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60
procent

10kr
portion

Tryggt och  
schysst rakt igenom

Se över 
uppvärmningen
För dig i villa eller radhus
står uppvärmningen för i 

genomsnitt cirka 60 procent av 
den totala energiförbrukningen. 

Kanske kan du ha en lägre 
temperatur i sovrum eller rum 
du använder mer sällan? Även 
en temperatursänkning på 1-2 

grader gör stor skillnad. 

Tänk second hand först!
Vi har turen att ha världens första återbruksgalleria i vår 
direkta närhet, se till att dra nytta av det. Allt som säljs är 

återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. 
retuna.se

Hushåll 
med hushållselen
Allt som drar el i ditt hem är 

hushållsel, till exempel vitvaror, 
belysning, datorer, laddare och 

övrig hemelektronik. Det är cirka 
20 procent av vår genomsnittliga 
energiförbrukning. En enkel och 

effektiv åtgärd är att stänga av alla 
apparater i stand by-läge och dra ut 

laddare när de inte används. 

Var en klok 
konsument

Ställ krav när du handlar nya 
produkter. Vid inköp av textilier, 

efterfråga miljö- och etiska 
märkningar när du köper nytt. 

Ställ frågor om kemikalieinnehåll 
och hur de producerats. 2021 

införs en ny energimärkning för 
många produkter bland annat 
vitvaror och ljuskällor. Den nya 

skalan på energimärkningen blir 
A-G, där A är effektivast.

Vad du äter 
gör skillnad

Köttproduktion är energikrävande 
och såväl våra kroppar som miljön 

mår bättre av att vi äter mer 
baljväxter och grönsaker. Känns det 

svårt? Vi tipsar om Hanna som 
driver undertian.com och  
@portionenundertian  

på Instagram. Här hittar du 
klimatberäknade recept för max 
10 kr per portion. Recepten är 
beräknade för minimalt med 

matsvinn och miljöpåverkan. Bra för 
både plånboken och klimatet!

Teckna ett  
vardagsvänligt 

elavtal
All el vi säljer är fossilfri, det 

betyder att energin som används 
inte kommer från fossila bränslen. 
Vi har även närproducerad el och 
el från förnybara källor. Välj det 

som känns bäst för dig. 

Så blir du mer 
energismart
Många små val bidrar till att göra dig till en 
energiklok konsument. Vi har samlat ihop en rad 
områden där du kan göra stor skillnad genom 
enkla medvetna beslut. 
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Tillsammans  
bygger vi ett hållbart 
Strängnäs

Vad gör Strängnäs till en 
hållbar stad? 

Stora satsningar, som 
färgsortering av avfall 
och ständigt arbete med 
att stärka och utveckla 
elnätet, utgör grunden.

Men de allra viktigaste pusselbitarna? Vi som 
bor och verkar här! Vi sorterar vårt avfall, lever 
energieffektivt och hanterar vattnet smart. 
Tillsammans bygger vi ett samhälle med låg 
miljöpåverkan.

ESEM, Eskilstuna Energi och Miljös och 
SEVAB Strängnäs Energis driftbolag, levererar 
hållbara produkter och trygga tjänster med stor 
nytta och liten miljöpåverkan. Vi ser till att det 
finns el, vatten och avlopp, fjärrvärme, återvin-
ning, stadsnät och biogas i våra städer med 
omnejd. 

MÄLARDALEN ÄR POPULÄR, många vill bo 
och etablera företag här. Samtidigt ställer vi om 
till ett fossilfritt samhälle. Här krävs både 
kompetens och kreativitet för att vi ska klara av 
att växa på ett hållbart sätt. Det är ett jobb som 
innehåller sina utmaningar. Oförutsedda 
situationer uppstår och tillsammans löser vi 
problemen. Det innebär att ingen arbetsdag 
inom ESEM är den andra lik.

Nästan allt vi gör är ”bakom kulisserna-jobb”. 
När vi levererar som bäst, då märker du inte 
ens att vi finns! Bakom varje leverans står det 
schyssta, modiga och pålitliga medarbetare. 

Medarbetare som funderar på hur framtiden 
ska fungera, men också tar ansvar för att lösa 
de utmaningar som finns här och nu. Vi verkar 
inom en framtidsbransch, som kanske inte så 
många tänker på. Vårt engagemang är stort 
- vi är övertygade om att vi kan göra positiv 
skillnad för Strängnäs och Eskilstunas framtid.

HOS OSS FINNS cirka 600 duktiga medar-
betare inom en mängd yrken och roller. Jobben 
är trygga, med goda villkor. Alla roller innebär 
problemlösning, samarbete, omväxling och 
fokus på våra kunder. 

Vi vill spegla det samhälle vi bor och verkar i. 
Genom att öka mångfalden kan vi skapa ännu 
bättre arbetsmiljö, bredda våra perspektiv och 
få ökad kunskap om vad våra kunder vill ha. 
Därför arbetar vi på flera fronter med att hitta 
medarbetare med olika bakgrund och erfaren-
heter. Vill du också vara med och bygga 
framtidens samhälle? Då är du välkommen att 
läsa mer om oss på esem.se samt på sidorna 
22-25, där du får träffa tre medarbetare som 
berättar om sina yrken!

Kjell Andersson, vd

Vi vill spegla det samhälle vi bor och 
verkar i. Genom att öka mångfalden kan 
vi skapa ännu bättre arbetsmiljö, bredda 
våra perspektiv och få ökad kunskap om 
vad våra kunder vill ha.

Trevlig läsning!
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Kalendarium   
sevab.com

Bomässan

Vi reserverar oss för eventuella ändringar. 
Men du hittar alltid uppdaterad information 
på hemsidan och i våra sociala kanaler. 

Midsommar, 
och ändrade 

hämtningsdagar 
Anmäl dig till vår sms-tjänst 
och få sms inför ändrade 
hämtningsdagar,  
sevab.com/sms

Strängnäs Stadslopp
Om läget tillåter 

arrangeras årets upplaga. 
Vi är med och stöttar 
motionsarrangemanget som 
tar dig runt i en blandning av 
stad och naturmiljö. 

Juni

Augusti

25

21

Aptitrundan 
Höst 

Sörmlands största matevent 
där matföretagare runt om 
i Sörmland håller öppet 
för glada och smakrika 
möten under hela helgen. 
matkluster.se/aptitrundan

Återvinningens dag
Uppmärksamma åter-

vinningens och återbrukets 
stora miljövinster. 

September

Strängnäs-el 
Vintersäsongen för  

Strängnäs-el startar, vilket  
innebär 70 procent fast och 
30procentrörligt pris. Sträng-
näsproducerad och förnybar 
el som dessutom gynnar det 
lokala föreningslivet.

Vintertid 
Glöm inte vrida tillbaka 

klockan en timme. Gäller till 
och med 27 mars 2022. 

Oktober

11-12

Trädgårdskärl
Vecka 47, sista 

veckan för tömning av ditt 
trädgårdskärl. Du blir enkelt 
av med buskar, ris, gräs 
och löv från din trädgård. Vi 
hämtar det varannan vecka 
från april till november, 
enklare kan det inte bli.

FN:s internationella 
Världstoalettdag 

Officiell FN-dag instiftad 
för att uppmärksamma att 
en tredjedel av världens 
befolkning saknar 
tillgång till toalett och 
sanitetsmöjligheter.

November
19

22-28

Projektet leds av Svenskt Friluftsliv med stöd 
av Naturvårdsverket och vill att fler människor 
ska prova friluftsliv. På sidan luftenarfri.nu 
och i appen finns massor av aktiviteter att 
inspireras av, runt om i landet. Alla månader 
under 2021 har sina egna teman.

Juni: Äta ute 

Juli: Sova ute

Augusti: Jag har aldrig...

September: Gilla friluftslivet

Oktober: Lära ute 

November: Må bra ute 

December: Dialog friluftsliv

Luften är fri – 
friluftslivets år2021

Må bra 
ute

Gynna  
det lokala 
förenings-

livet

Smakrika 
möten

SMS-
 tjänst

29

1

31

sevab.com



Utflyktstips

Resa  
i tidenRes i tiden genom en  

dramatiserad stadsvandring 
En stadsvandring är en promenad genom stadens äldsta 
delar och genom vår historia. Här får du möta Augusta 
Widebeck, biskop Rogge och självaste Gustav Vasa. 
Dessutom får du höra de intressanta historierna kring 
de olika byggnaderna runt domkyrkan, var klostret från 
1200-talet låg och hur det kan ha varit då Strängnäs 
brann 1871. På mittsträngnäs.se samlas aktuella 
evenemang och aktiviteter i Strängnäs. 

Vandra
Vandra på Sörmlandsleden  
100 vindlande vandringsmil i sörmländsk kulturbygd, fylld 
av historia, djupa skogar, vresiga bergknallar och glittrande 
sjöar.På sormlandsleden.se finns etappbeskrivningar, 
kartor och vandringsförslag.

Kvitten 

Läggesta 

Öppettider

25/6  Midsommarafton  Stängt
26/6 Midsommardagen  Stängt

mån  7-19
tis 7-16
ons 7-19
tor-fre 7-16
lör Stängt
sön 9-14

mån   Stängt

tis-tor  10-19
fre   10-16
lör   9-14
sön   Stängt

Avvikande öppettider
Kvitten och Läggesta

Ändrade sophämtningsdagar

u Anmäl dig till vår sms-tjänst och få sms inför 
ändrade hämtningsdagar, sevab.com/sms

u Gå gärna in och kolla ändrade hämtningsdagar 
inför alla storhelger och röda dagar. Ställ ut ditt kärl 
till ändrat datum och låt det stå kvar tills vi tömt det. 
Samtliga ändrade hämtningsdagar  
hittar du på sevab.com/andradhamtning

mån-ons   8-16
tors   9-16
fre   8-16
lör-sön  Stängt 
 

Kundservice har stängt på 
Midsommarafton 25 juni.

Ordinarie dag  Ändras till  
Tisdag  22/6  Måndag  21/6
Onsdag 23/6  Tisdag  22/6
Torsdag  24/6  Onsdag  23/6
Fredag  25/6  Torsdag 24/6

Kundservice

2021

SMS-
tjänst

Midsommar-
veckan

Du når oss på telefonummer  
0152-460 50 eller genom att mejla till 
kundservice@sevab.com
Välkommen!



Vad pratas det om i branschen?
– Att vi klarar av att leverera internet-

anslutningar via fiber på en mycket hög nivå 
och med hög tillgänglighet. Synnerligen viktigt 
för alla som sitter hemma och jobbar istället för 
på sina ordinarie arbetsplatser. 

Svenska stadsnät och operatörer är bäst i 
Europa på detta under rådande pandemi. Jag 
tycker vi ska vara stolta över vad vi åstad-
kommit gällande samhällsnyttig digital 
infrastruktur, förbindelser och tjänster för 
hemarbetsplatser. Det pratas också mycket 
om säker kommunikation, med särskilt fokus 
på säkra hemarbetsplatser. Hackare tar i 
värsta fall chansen att sno data när du sitter 
hemma och jobbar. 

Många nämner 5G som en 
konkurrent till fiber. Vad tror du? 

– Att alla vill ha tillgång till en bra trådlös 
uppkoppling är en självklarhet. För att kunna 
realisera det måste den trådlösa signalen 
komma ner så fort som möjligt i backen via en 

fiberkabel. I min värld är 5G ett fantastiskt 
komplement till den ordinarie fastnätsförbin-
delse och WiFi som du har tillgång till. 5G är 
ingen konkurrent till fiber utan ett perfekt 
komplement. Dessutom behöver 5G fiberan-
slutna master.

Vi hör mycket om det smarta 
hemmet, hur uppkopplade är våra 
hem om 10 år?

– Vad är egentligen ett smart hem? Jag tänker 
att det är ett hem som är digitaliserat. Det gör 
livet bättre för dem som bor där. Om vi lägger 
fokus på det, så kommer antalet uppkopplade 
saker i vårt hem vara många fler än idag. Det 
som går att applicera smarta analyser som 
arbetar med artificiell intelligens på, till exempel 
automatisk vattning av olika sorters blommor 
– blir vardagsmat. Sådana tjänster kommer alla 
att använda! Jag tror även att saker i hemmet 
kommer att använda uppkopplingen för att serva 
oss med råd och information. Det kommer att 
göra livet enklare och roligare. 

Jimmy Persson, 
utvecklings- och 
säkerhetschef på 
Svenska Stadsnäts-
föreningen.

Sverige är ett av de länder i världen där störst andel av befolkningen har 
tillgång till en modern bredbandsanslutning. Vi har pratat med Jimmy Persson, 
utvecklings- och säkerhetschef på Svenska Stadsnätsföreningen, som ger sin 
syn på de största snackisarna inom branschen just nu.

Uppkopplad vardag – mer   självklart än någonsin 

u En oberoende 
bransch- och intresse-
organisation som 
representerar stadsnät i 
närmare 200 kommuner 
och 135 leverantörer av 
tjänster och utrustning 
inom bredbandsområdet.

u Stadsnätsföreningen 
arbetar för att stödja 
medlemmarna att skapa 
öppna framtidssäkra 
stadsnät.

u Föreningen företräder 
en majoritet av de aktörer 
som aktivt investerar i ny 
modern infrastruktur för 
bredband i Sverige. 

KORT OM 
SVENSKA 
STADSNÄTS- 
FÖRENINGEN
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Uppkopplad vardag – mer   självklart än någonsin 
Regeringen har tagit fram en 

bredbandsstrategi för ett helt 
uppkopplat Sverige 2025. Hur tror du 
att verkligheten ser ut om fyra år? 

– Bredbandstrategin som säger att ”2025 
bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bred-
band” är i huvudsak uppfylld, om vi tittar ur ett 
konsumentperspektiv. Däremot tror jag inte att 
allt som har behov av tillförlitlig uppkoppling 
med hög tillgänglig-
het, kapacitet och 
säkerhet har 
möjlighet till det.

Om fyra år har vi 
kvar vita fläckar på landsbygden om inte 
regeringen tillsätter mer stödmedel. Många har 
tillgång till internet via fiber och trådlösa 
förbindelser som har fiber- 
anslutning. 4G finns att tillgå i nästan hela 
landet och alla större och mellanstora städer har 
möjlighet till 5G. Kopparnätet och 3G är 
avvecklat. n

FIBER
ADSL
MOBILT
BREDBAND

FAKTA STADSNÄT
u 2021 finns det stadsnät i cirka 200 av Sveriges 
kommuner. Över 85 procent av dem är kommunalt 
ägda, resterande ägs av privata aktörer. 

u De första stadsnäten startades för över 20 år 
sedan för att utmana det statliga telemonopolet 
och möjliggöra fiberutbyggnaden i kommunerna.

u De svenska stadsnäten erbjuder ett så kallat 
öppet nät. Det innebär en infrastruktur som är 
tillgänglig för alla som vill hyra fiber och erbjuda 
tjänster via en tjänsteportal. Målet i ett öppet nät är 
att upprätta konkurrens i alla led. 

u Utmärkande för de svenska stadsnäten är att 
alla äger bredbandsinfrastruktur. 

FIBER  Fiberanslutning innebär 
att du får en signal via optiskt ljus. 
Det gör att det går att komma upp 
i höga hastigheter och du kan 
överföra stora mängder datatrafik. 
En teoretisk maxhastighet är 
1000 Mbit/sek.

ADSL  Bredbandet använder det 
existerande telefonnätet för att 
transportera signaler. Hastigheten 
för ADSL är inte densamma i 
båda riktningarna. För ADSL är 
nedladdningshastigheten avsevärt 
högre än uppladdningshastigheten.

MOBILT BREDBAND  Mobilt 
bredband innebär en uppkopplings- 
möjlighet via mobilnätet. När 
mobilt bredband används skickas 
all datatrafik via mobilnätet med i 
första hand 4G-teknik.

”5G är ingen konkurrent 
till fiber utan ett perfekt 
komplement.”

Fiber ger dig ökade möjligheter – idag 
och i framtiden. Välkommen till en 
uppkopplad vardag i möjligheternas nät. 

Gå in på hemsidan eller kontakta oss på 0152-460 50

sevab.com/fiber   
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Jag ska köpa elbil. 
hur funkar det med  
laddbox?
Vad roligt att du går i elbilstankar! För att ladda 
både smart och tryggt ska du installera en 
laddbox hemma. Våra laddboxar har dynamisk 
lastbalansering. Det innebär att laddboxen 
känner av hur mycket el som används i ditt hem 
och i realtid anpassar den hur mycket el som 
ska användas till att ladda bilen. Då behöver du 
inte riskera att huvudsäkringen löser ut. 

u Du har möjlighet att nyttja avdraget 
Skattereduktion för grön teknik och dra av upp till  
50 procent på material- och arbetskostnader.  
Läs mer på sidan 15.   

u Visste du att när en elbil laddas i ett vanligt eluttag drar 
den lika mycket el som om du skulle använda fyra dammsugare, 
i åtta timmar, samtidigt. Det leder till överbelastning och i värsta 
fall brand. Att ladda i eluttag görs endast i nödfall. 

sevab.com/elbilsladdning
 

Jag har köpt sommarstuga – utan avlopp!
Grattis till din nya sommarstuga! På landet är 
det inte ovanligt med utedass och latrintöm-
ning. Du kan också kolla om det finns 
möjlighet att ansluta sommarstugan till 
kommunalt vatten och avlopp. Många gånger 

är den enklaste lösningen att installera en 
förbränningstoalett. Då förbränns avfallet vid 
hög temperatur och kvar blir en ren aska som 
kan strös i rabatter eller slängas i det övriga 
hushållsavfallet. 

u Oavsett toalettlösning är det viktigt att tänka på att endast urin, avföring 
och toalettpapper får hamna i toaletten (och strömedel om du har latrin). Skräp, blöjor, 
tamponger och plastpåsar hör alltid hemma i papperskorgen. 

u Ps. När du har fritidshus i Strängnäs kommun sorterar du ditt avfall med färgsortering.  

sevab.com/fritidshus

Vi finns i din vardag, i alla livets skeden. Vi ser till att ditt avfall 
återvinns, att du har rent dricksvatten i kranen och att det finns el i 
ditt vägguttag. Ofta märker du inte ens av oss, men i vissa skeden 
av livet finns vi där lite extra. Som när du bygger nytt, ansluter 
sommarstugan till kommunalt vatten och avlopp, eller när det är 
dags att välja elavtal. Här samlar vi svar och tips kring olika 
vanliga funderingar. 

Frågan är fri!

Laddbox

Sommar- 
stuga
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Jag bor i lägenhet och vill  
källsortera. Hur gör jag?
Härligt att höra att du vill sortera! Alla hushåll i hela Sverige har ett 
ansvar att sortera sitt hushållsavfall, men det görs på olika sätt. 
Fastighetsägaren beslutar vilken sorteringslösning som finns i huset. 
Det finns olika alternativ:
u Boende sorterar materialen direkt i olika kärl i sorteringsrummet.

u Boende sorterar avfallet i färgsorteringspåsar och lägger i olika kärl i 
sorteringsrummet.

u Att endast matavfall och övrigt hushållsavfall sorteras 
i fastigheten. De boende får sortera förpackningar 

och tidningar vid en av Förpackning och 
tidningsinsamlingens återvinningsstationer 

(de gröna containrarna som finns runt om i 
kommunen). 

u Den vanligaste lösningen i 
flerfamiljshus är att sortera direkt i 

olika kärl. Alltså: alla hushåll ska 
sortera, men det sker på olika 

sätt. Tycker du att sorteringen i 
ditt hus borde förbättras? Be 
gärna din fastighetsägare att 
kontakta oss, vi hjälper till 
att hitta bra lösningar för 
att förbättra sorteringen. 

sevab.com/sortera

Jag har en pool, hur 
hanterar jag vattnet?

Jag är student och har mitt första egna boende. Elavtal?
Det viktigaste att tänka på är att du gör ett aktivt val av elavtal,  
annars får du ett anvisningsavtal och betalar mer än vad du behöver. 
Hos oss kan du välja mellan flera olika elavtal och all el du köper 
från oss är fossilfri.
Just nu har vi ett erbjudande på elavtal för dig som just flyttat.  
u Ange rabattkoden NYKUND så bjuder vi på den fasta avgiften i  
6 månader. Erbjudandet gäller för dig som inte redan har ett elavtal  
hos oss. Läs mer och teckna på:  

sevab.com/flytt

u Ps. Har du nyss gått ut gymnasiet 
kanske Tekniksprånget passar dig?  
Du får en praktikplats och möjlighet att testa 
livet som ingenjör i fyra månader, med lön. 
Läs mer på esem.se/tekniksprånget

u Ps 2. Behöver du inreda din nya bostad? 
Besök ReTuna Återbruksgalleria och köp 
återbrukade möbler, porslin och annan 
inredning till din nya lya. Klimatsmart och 
prisvärt! 

Pool

Lägenhet

Student

uuu

Det blir allt vanligare med pool och 
många fyller den med dricksvatten, 
men det kan vara bra att fundera 
på alternativ. Dricksvatten är ett 
livsmedel som främst är till för mat, 
dryck och hygien och det är någon- 
ting vi ska vara sparsamma med. 

u Kontakta gärna en leverantör som 
kan komma och fylla din pool med 
tankbil, det går snabbt och smidigt 
och det är en hållbar lösning! 

u När poolen väl är fylld, håll då 
vattnet rent med klor och en bra 
reningspump. Då håller sig vattnet 
rent och fräscht och du kan njuta av 
samma vatten hela säsongen.

u När det är dags att tömma poolen 
i slutet av sommaren gör du det i din 
egen gräsmatta. Avklorera vattnet 
innan du släpper ut det. Töm aldrig 
ut ditt poolvatten i avloppsnätet 
via exempelvis en duschbrunn, 
då förorenas det i onödan när 
det blandas med avloppsvatten. 
Poolvatten är rent och gör bra nytta 
som bevattning i trädgården där 
det via marken kan återföras till 
kretsloppet. 

sevab.com/pool
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Jag ska bygga hus,  
vad ska jag tänka på?

Grattis till ditt nya hus! Det är många val man står inför när det gäller ett nytt 
husbygge. Det här kan vi hjälpa dig med:

u Fiber 
Finns det fiber i ditt område? Med en anslutning till fiber får du högre 

hastighet, bättre kvalitet och större driftsäkerhet än någon annan 
lösning. Det är vi i samarbete med Fibra som installerar fiber i ditt 

hus, därefter väljer du själv vilken tjänsteleverantör du vill ha för 
telefoni, internet och tv.

u Fjärrvärme
Bygger du i ett område där det finns fjärrvärme kan du få en 
värmelösning som har låg miljöpåverkan, fungerar i alla väder 
och som inte tar större plats än ett badrumsskåp. I kraftvärme- 
verket eldar vi returträ och träavfall som lämnats in på våra 
återvinningscentraler. Vi tar alltså vara på en resurs som 
annars hade gått till spillo, samtidigt som vi levererar 
lokalproducerad värme och el hem till dig.

u Elnätet
El är en viktig del av din vardag - från det att du slår på 
kaffebryggaren på morgonen till att du tänder belysningen 
på kvällen. Hur lång tid det tar att ansluta en ny bostad till 
elnätet varierar, kontakta oss så snart som möjligt så 
hjälper vi dig med din anslutning. Du kommer därefter att 
behöva anlita en behörig elinstallatör som utför arbetet i 
ditt nya hem. 
Ps. Funderar du på att ha solceller på taket? Läs mer om 
mikroproduktion här bredvid.

u Vatten och avlopp
För att ansluta ditt hus till kommunalt vatten och avlopp 
börjar du med att fylla i en anmälan på vår hemsida, därefter 

kontaktas du av en av våra VA-handläggare inom fem 
arbetsdagar. Om ditt nya hus ligger ute på landet kanske det 

är aktuellt med en slambrunn i stället. Det är vi som sköter 
slamtömningen i kommunen, läs mer på sevab.com /slam

u Avfall och återvinning
För att enkelt hantera avfall vid nybyggnation är det smidigt att 

beställa en container. Välj själv om du vill beställa container för 
sorterat material eller blandat avfall. När du flyttat in i ditt nya hus 

kommer du att få ett startpaket med färgsorteringspåsar. Förpack-
ningar, tidningar, matavfall, textilier och övrigt hushållsavfall sorteras i 

olika färgade påsar och slängs sedan allihop i ditt gröna avfallskärl.
 
u Ps. Under byggnationen kan vi hjälpa till med både tillfällig byggel och 

tillfällig vattenanslutning.

u sevab.com/byggahus

uuu
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Intresset för att producera sin egen el 
växer stadigt. Många vill göra en insats för 
miljön och samtidigt investera i det egna 
boendet.

Evas villa ligger i Sundbyholm, inom 
SEVABs elnät. Efter lite research insåg 

hon att det både verkade relativt enkelt och 
ekonomiskt klokt att installera solceller på taket. 
Och när en säljare kom till hennes hus för att kolla 
läget fick hon en glad överraskning.

– När de mätte koordinaterna visade det sig att min 
villa ligger i perfekt sydvästläge utan några skuggor. 
Det är optimalt produktionsläge, helt enkelt. 

EVA BESTÄMDE SIG för att slå till.
– Jag kände att det bara var att köra. Ecokraft, 

som jag anlitade, är ett tryggt och lokalt företag. Jag 
fick hjälp av kunniga personer som på ett pedago-
giskt sätt kunde förklara hur allt skulle fungera. 

Installationen av solcellerna gick på ett par dagar.
– När allt var klart kom SEVAB och besiktigade 

min anläggning, sedan var det bara att dra igång.  

Nu kan jag följa hur det går i en app, men jag är 
inte direkt någon elnätsnörd – jag vill bara att det 
ska funka, säger Eva.

I FRAMTIDSPLANERNA FÖR hemmet ingår en 
inglasad altan. Nästa bil blir antagligen en elbil.

– Sånt drar ju el och då känns det extra bra att 
vara mikroproducent. Jag hoppas att fler satsar på 
att producera sin egen solel, då hjälps vi tillsammans 
åt så att det finns tillräckligt med el i samhället. Det 
känns bra att vara en liten del av lösningen framåt, 
säger Eva. n

”Jag hoppas att fler  
satsar på att producera 
sin egen solel, då hjälps vi 
tillsammans åt så att det 
finns tillräckligt med el i 
samhället. Det känns bra 
att vara en liten del av 
lösningen framåt.”

När Eva Eimehag fick barnbarn kom tankarna om miljön. Vilken 
värld ville hon att de skulle få ta över? ”Min miljömedvetenhet 
väcktes och sedan dess har jag försökt att leva mer klimatsmart. 
Ett sätt har varit att skaffa solceller på min villa”, säger Eva.

Mikroproducentens bidrag 
till en ljusare framtid

Evas tre bästa 
tips till dig som 
funderar på att 
skaffa solceller

1    Läs på, undersök 
vilka alternativ som 
finns.

2   Prata med andra 
som har solceller – vad 
har de för erfarenheter?

3   Anlita ett tryggt 
företag med gott rykte!

Mikroproducent – så funkar det
u Genom att bli din egen elproducent kan du minska dina elkostnader och 
samtidigt bidra till ett hållbart samhälle. Elproduktion med solceller är helt koldioxidfri. 

u Får du överskott från din produktion, köper vi den gärna. Vi erbjuder ett långsiktigt 
och tryggt ersättningsupplägg. 

u sevab.com/salja-min-solel
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u Det är inte bara 
vid installation av 

en laddbox som du 
kan använda dig av det 

gröna avdraget. Du kan också 
använda det när du installerar 
solceller eller ett system för 
lagring av egenproducerad el. 
När du gör det kan du dra av 
15 respektive 50 procent av 
material- och arbetskostnaden. 

u Du kan göra avdrag på 
material- och arbetskostnaden 
upp till 50 000 kronor per 
person och år. Är man två 
personer som gemensamt 
äger en eller flera fastigheter 
kan man alltså göra ett 
skatteavdrag på 100 000 
kronor per år.

u Det är endast privat-
personer som kan göra det 
gröna avdraget.

u Du kan få bidrag för alla 
installationer som påbörjats 
och betalats från och med  
1 januari 2021.

u Det gröna avdraget är 
ett eget avdrag, precis som 
rot- eller rutavdraget. Det 
betyder att utrymmet för vad 
du kan dra av inte påverkas av 
varandra.

u Det gröna avdraget gäller, 
till skillnad från rotavdrag, även 
för hus som byggts de senaste 
fem åren.

u Avdraget går bara att 
använda för fastigheter som är 
ansluta till elnätet.

Under hela 30 år har Bra Miljöval, tillsammans med alla 
som valt miljömärkt, värnat om den biologiska mångfalden 

och människors hälsa, minskat energianvändningen och  
skyndat på övergången till förnybara energikällor. 

Miljönytta i 30 år! Grattis.

Vad är vad?
u Återvinningscentral: Här lämnar du till exempel grovavfall, bygg- och rivningsavfall, farligt avfall, metallskrot med mera. Återvinningscentralerna är bemannade och vår personal hjälper dig att sortera och att hitta rätt bland de olika containrarna. u Återvinningsstation: de gröna containrarna som finns runt om i kommunen där du sorterar förpackningar och tidningar. Stationerna som drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) är obemannade, och är endast till för förpackningar och tidningar. Inget grovavfall, farligt avfall eller annat avfall får lämnas här.

u Återvinning: när någonting materialåtervinns innebär det att materialet mals ner eller smälts ner för att sedan bli till råvara för att tillverka helt nya produkter eller förpackningar. Till exempel ett mjölkpaket som mals ner, blir till pappersmassa och därefter till helt ny kartong.  
u Återbruk: innebär att produkten tas till vara  så som den är eller på ett kreativt sätt byter funktion. Materialet är detsamma, men prylen kanske fräschas upp, görs om, målas om eller blir en del av någon- ting nytt. 
u Återanvändning: Det som man inte själv använder gör bäst nytta om det skänks eller säljs vidare till någon annan. Då tar vi tillsammans vara på de produkter som redan finns och undviker att köpa nyproducerat i onödan. Att återanvända är en viktig del i ett hållbart samhälle! 

u Till årsskiftet 2020/2021 räknade branschen 
med att det skulle finnas 170 000 elbilar i Sverige. 
Den långsiktiga prognosen för elbilsutvecklingen 
visar att vi kommer ha omkring 2,5 miljoner 
laddbara fordon i Sverige år 2030 och att elbilen 
då helt kommer att dominera nybilsförsäljningen 
med marknadsandelar över 90 procent. 

2 500 0002 500 000
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u Dricksvatten är ett livsmedel som  
främst är till för mat, dryck och hygien  

men vi slösar ofta bort det på mer än så.  
Vi måste börja tänka på hur vi använder vår 
viktigaste naturresurs och använda vatten 
på ett mer hållbart sätt. Hur gör vi det? En 

viktig fråga som är både lokal och global 
där små förändringar i vårt beteende 

faktiskt kan göra stor skillnad. 

Kika på vardagstipsen
u sevab.com/sparavatten

Vatten! 
Det allra  
viktigaste  
vi har...

Det här tål att upprepas! 
Vi tycker att smaksatt 
kranvatten är sommarens 
bästa och nyttigaste 
drink. Så här enkelt 
smaksätter du ditt vatten. 
Enkelt, billigt, nyttigt, 
gott... fördelar, fördelar, 
fördelar...

KRANVATTEN de luxe 
i sommar!

På bramiljoval.se kan du läsa hela historien om Bra Miljöval.

u Boka en hållbar matupplevelse i naturen på Selaön, nära Äleby gård. Du hämtar ut en picknickkorg med 
råvaror, recept, köksredskap, stormkök samt tallrikar, glas och bestick och beger dig till platsen på egen hand. 
Väl på plats lagar du och ditt sällskap maten vid det anvisade bordet.  
Läs mer och boka på ediblecountry.visitsweden.com

The Edible Country  
– en hållbar matupplevelse i Sörmland

Lova  
att gå in på 
hemsidan

:)

Vinbär &  
blåbär 

Vattendrinken 
fylld med härliga 

lyxbär!

Lime &  
citron 

Fräsch vatten- 
drink med härlig 

doft av citrus! 

Apelsin & 
färsk rosmarin 

En spännande 
vattendrink för 
kryddälskaren!

Hallon &  
jordgubbar 

Vattendrinken för bär- 
älskaren, med smak 
av svensk sommar!
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Det är inte alla som vet att den kabel som följer med 
elbilen ska betraktas som ett ”reservhjul” och endast 
användas i nödfall. Istället behöver du som elbilsägare 
köpa elbilens viktigaste tillbehör – en laddbox. 

u Ladda alltid med laddbox Att ladda i ett 
vanligt eluttag är osäkert, långsamt och inte styrbart. 
Med en laddbox får du istället en trygg och effektiv 
laddning som inte överbelastar hemmets elanvänd-
ning. Laddboxen har inbyggd aktiv säkerhet vilket 
bland annat innebär att kabeln inte är strömförande 
förrän alla kontakter är ihopkopplade. Först då börjar 
laddboxen och bilen tala med varandra. Om något 
skulle ske när bilen laddas, exempelvis att en kontakt 
blir onormalt varm, så kommer laddboxen att stoppa 
laddningen för att förhindra eventuella olyckor.

u Som att ladda 750 mobiler Elsäkerhets-
verket avråder för att regelbundet ladda bilen i el- eller 
motorvärmaruttag. Att ladda en elbil i ett vägguttag drar 
lika mycket el som att ladda 750 mobiler samtidigt i åtta 
timmar, i samma vägguttag. Att ladda i ett eluttag leder 
alltså till överbelastning och i värsta fall, brand. 

u Tvätta, ladda och TV – räcker elen? 
Lösningen för att få elen att räcka till är att välja en 
laddbox med inbyggd lastbalansering. Med dynamisk 
lastbalansering känner laddboxen av hur mycket el som 
används i resten av ditt hem och anpassar i realtid 
mängden el som används till att ladda din bil. Har du en 
laddbox med lastblansering behöver du inte uppgradera 
ditt elnätsabonnemang utan du kan ladda bilen, tvätta 
och se favoritprogrammet på TV samtidigt, utan att 
riskera att huvudsäkringen löser ut. n

När du köper en elbil behöver du också fundera över hur du ska 
ladda bilen hemma. Rent teoretiskt kan du använda den kabeln 
som följde med bilen och ett eluttag. Däremot är det något som 
varken vi eller Elsäkerhetsverket rekommenderar. 

Laddboxen  
– elbilens viktigaste tillbehör

Pris: 12 995 kr (när du nyttjar skattereduktionen för grön teknik)
Inklusive standardinstallation och dynamisk lastbalansering.

Beställ 
  redan idag!

Dynamisk lastbalansering för att skydda dina säkringar

Standardinstallation inom 4-6 veckor 

Berättigad till Skattereduktion för grön teknik

Säker laddbox  
från Garo

Vi hjälper  
dig hela vägen!
Från installation till avdrag 
så att du kan ladda bilen 

tryggt och enkelt.

Garo GLB+  
u 3,7–11 kW  
u 4,5 meter fast kabel
u Standardinstallation 
u Lastbalansering
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u sevab.com/kop-laddbox
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Alla kan komma till 
Ekeby våtmark och 
bara vara eller bocka 
av hur många av de 
drygt 150 fågelarter 
som finns här. Ta med 
picknick, boccia, kikare 
och familjen till den 
anlagda våtmarken 
som är stor som 80 
fotbollsplaner. Med 
lite tur kan du även få 
se vår landskapsfågel, 
fiskgjusen, här. 

u Ekeby våtmark 
är Sveriges största 
anlagda våtmark och är 
i drift året om.

I Sverige har många av de naturliga 
våtmarkerna som mossar, myrar, 
sumpmarker och slättsjöar minskat på 
grund av utdikning. Därför har också 
det speciella växt- och djurliv som 

förknippas med våtmarker minskat. Det är 
därför viktigt att nya, konstgjorda våtmarker 
hjälper till att återställa den biologiska 
balansen. En rik flora av växter och en 
mångfald av djur, insekter och organismer 
som är speciella för våtmarker trivs och frodas 
i Ekeby våtmark. 

NÄR AVLOPPSVATTNET NÅR våtmarken är 
det renat från fosfor, partiklar och syrekrä-
vande ämnen men innehåller fortfarande 
mycket kväve. Våtmarken är en naturlig 
reningsprocess av vattnet och viktig för miljön. 

Den tar hand om näringsämnen i avloppsvatt-
net som annars skulle kunna förorsaka 
algblomning och syrebrist i Mälaren. Den kan 
även mildra effekten av klimatförändringar 
och ändrade nederbördsmönster genom sin 
vattenhushållande funktion. 

Ekeby våtmark består av totalt åtta dammar. 
Det renade vattnet från reningsverket 
fördelas via inloppsrör till fem parallella 
dammar. Vattnet samlas upp i en fördelnings-
kanal och leds vidare till ytterligare tre 
parallella dammar. 

Från dessa samlas vatten i en utloppska-
nal och släpps ut i Eskilstunaån. Vattnet finns 
i dammarna cirka en vecka innan det släpps 
ut. Vid åns utlopp till finns ett provtagnings-
hus där flödesmätning och kvalitetsprover 
genomförs. n

Den unika oasen
En plats där unika växtarter och ett myllrande djurliv växer 
och frodas samtidigt som invånarnas kväverika avloppsvatten 
renas låter nästan som en illusion. Men faktum är att allt det här 
äger rum varje dag, året runt på Ekeby våtmark strax utanför 
Eskilstuna. Varmt välkommen att upptäcka oasen du också. 

Så 
funkar 

det

Besök våtmarken!
u Med sitt annorlunda parkområde och rika djur- och växtliv är våtmarken en tillgång för alla,  
speciellt nu när utomhus har blivit det nya vardagsrummet. 

u Våtmarken har alltid öppet och det finns parkering utanför området. 

u Det finns markerade promenadstråk för längre och kortare turer och fågeltorn (ta med egen kikare). 

u När det är dags för en paus finns bänkar och bord där du kan fika.

Fakta 
Ekeby våtmark i siffror
u Total yta  40 hektar
u Varav dammyta 28 hektar
u Vattendjup (medel)  1 meter
u Vattenflöde Medel: 500 liter/s
u Antal dammar 8 st
u Volym  280 000 m3

u Vallarnas längd  9 km
u Varav dammlängd 6 km 
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u Total yta  40 hektar
u Varav dammyta 28 hektar
u Vattendjup (medel)  1 meter
u Vattenflöde Medel: 500 liter/s
u Antal dammar 8 st
u Volym  280 000 m3

u Vallarnas längd  9 km
u Varav dammlängd 6 km 

Visste du att...
... 80 procent av klädernas miljöpåver-
kan sker vid just produktionen? 
Nyproducerade kläder kräver enorma 
mängder vatten, energi och kemikalier. 
Ett miljöproblem som allt fler blir 
medvetna om. Så hur kan man göra i 
stället? Det absolut bästa du kan göra 
är att handla kläder second hand och 
använda kläder som redan finns!  

Vad händer på ReTuna Konferens just nu?
    – Här händer det en hel del! Vi har ställt 
om vår verksamhet precis som många 
andra och satsar nu på digitala möten och 
livesändningar. Efterfrågan på digitala 
lösningar har verkligen ökat, kanske har 
man inte den utrustning som krävs hemma 
för att genomföra en livesändning. Där vill 
vi möta våra kunders behov och skapa en 
sådan plats. 
   – Därför planerar vi nu för att skapa en 
plats där du kan hålla digitala möten och 
konferenser, och även sända ut event, 
föreläsningar, kick-off:er, eller vad som 

helst. Vi hade nyligen besök av Ung 
Företagsamhet Sörmland som sände sin 
årliga prisutdelning härifrån.

Vad är speciellt med ReTuna Konferens?
   – Vi finns ju i världens första återbruks- 
galleria så självklart tänker vi hållbarhet i 
exakt allt vi gör kring konferensen. Från 
maten och kaffet som serveras, till elen 
som kommer ur vägguttaget. Det här är en 
plats för klimatsmarta möten helt enkelt! 
ReTuna är en plats som bubblar av 
kreativitet och innovation, det är en väldigt 
inspirerande miljö att hålla möten i. n

Människor från hela världen har rest till 
Eskilstuna endast för att besöka detta unika 
centrum för återbruk. Men har du som bor här i 
närheten verkligen utforskat återbruksgallerian? 
Om inte, i sommar är det dags att ta en sväng 
förbi världens första återbruksgalleria, ReTuna!

1

3

Låna ett släp helt gratis  
via Freetrailers. 

Följ de olika butikerna i sociala medier 
för att se deras aktuella sortiment och 
vad som händer i gallerian just nu. 

2

Semester på 
hemmaplan 
–upptäck ReTuna i sommar!

Tips!

Köpte du en stor möbel? 

Hallå där 
Ylva Boström  
Konferenskoordinator på ReTuna Återbruksgalleria 

Du börjar med att strosa runt i 
butikerna och leta efter sådant du 

behöver. Och sådant du inte visste att 
du behövde! För på ReTuna kan du alltid 
shoppa med gott samvete  eftersom 
allt som säljs är återbrukat, begagnat, 
ekologiskt eller hållbart producerat. Här 
finns inredningsdetaljer och porslin, 
sportutrustning och friluftsprylar, möbler 
och lampor, leksaker och böcker. Och 
missa inte den underbara blomsterbuti-
ken med miljövänligt odlade blommor 
och återbrukade krukor. 

Visste du att IKEA valt att öppna sin allra första second hand-butik på ReTuna? 
Ett helt unikt samarbete som visar att  både små och stora aktörer behöver 

kroka arm för att komma framåt i utvecklingen.   I deras butik hittar du både nya och 
äldre IKEA-möbler och prylar. Allt som lämnas in repareras eller fräschas upp. Intresset 
för begagnade IKEA-prylar är väldigt stort och butiken byter skepnad flera gånger per 
dag. Har du några IKEA-möbler hemma i förrådet som ligger och dammar? Ta med 
dem och lämna in i Returen! Alla saker är välkomna oavsett skick. 

Vem har sagt att det måste vara en belastning för miljön att vara mode- 
intresserad? På ReTuna kan du  hitta en ny klädstil, följa trenderna och 

uppdatera garderoben  helt utan att få dåligt miljösamvete. Här finns både exklusiv 
vintage och nyare begagnade plagg från de stora kedjorna. Här är priserna tilltalande 
och utbudet stort, dessutom hittar du unika kläder som ingen annan har.

Låna 
släp
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Hela Mälardalen växer 
med snabb takt och allt 
fler väljer att både 
bosätta sig och verka 
inom regionen.

– Det är verkligen en 
förmån att bedriva 

verksamhet i en attraktiv region. Kommuner 
bygger bostäder och infrastruktur för fullt, och 
näringslivet söker hållbara alternativ för att 
kunna expandera. Många av dem representerade 
av våra redan befintliga kunder. Ett exempel är 
att vi under 2021 kommer att genomföra en 
utbyggnation av H&Ms redan befintliga lager i 
Svista i Eskilstuna, vilket är otroligt glädjande 

både för oss som förvaltare men även för det 
svenska näringslivet, säger Per Heikman.

KILENKRYSSET ÄGER I dagsläget omkring 23 
miljoner kvadratmeter mark, främst i Mälardalen 
men också i Staffanstorp i Skåne.

– Vi har som vision att finnas där framtidens 
Sverige växer. Detta gör vi främst genom att bidra 
med det vi gör bäst, bygga och förvalta fastigheter 
på mark vi själva äger. Förutom byggnation av 
lager och logistikfastigheter, bygger vi även 
bostäder. Det är minst sagt full fart framåt och 
Kilenkrysset växer snabbt!

Hur ser framgångsreceptet ut?
– Det finns några viktiga värderingar som 

För Kilenkrysset, ett av Strängnäs mest välkända och framgångsrika företag, 
är det lokala engagemanget viktigt. ”Strängnäs kommer alltid att vara vår 
hemkommun. Det var här under 90-talet som vår vd och ägare Jan Persson 
startade allt”, säger Per Heikman, förvaltningschef på Kilenkrysset.

Med ett hjärta som 
klappar för Strängnäs

Kilenkryssets kontor – en välkänd byggnad i Strängnäs. ”SEVAB levererar service på en hög nivå och vi är alltid glada att 
kunna välja lokala samarbeten när det är möjligt”, säger Per Heikman, 
förvaltningschef på Kilenkrysset.
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genomsyrar hela Kilenkrysset. Sunt bondför-
nuft, yrkesstolthet, långsiktiga relationer och ett 
genuint intresse för samhälle och näringsliv. Det 
handlar även om gott ledarskap och ett 
fantastiskt engagemang hos våra medarbetare 
som alltid är redo att göra det där ”lilla extra” för 
våra kunder.

I SAMHÄLLSINTRESSET INGÅR även att 
stötta positiva drivkrafter i Strängnäs.

– Vi har valt att stödja några lokala aktörer och 
har bland annat sponsrat lokala idrottsföreningar. 
Ett aktivt föreningsliv vet vi betyder mycket både 
för den yngre och äldre generationen.

För Kilenkrysset är det självklart att vara kund 
hos det lokala energibolaget SEVAB.

– Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete med 
SEVAB. Det faktum att vi kan ta våra supportfrå-
gor gällande allt från elhandel, fjärrvärme, 
återvinningstjänster och nyanslutningar genom 
en och samma kontaktperson är verkligen guld 
värt. SEVAB levererar service på en hög nivå och 
vi är alltid glada att kunna välja lokala samarbe-
ten när det är möjligt. Att vi tror på nära och 
långsiktiga relationer – det ingår i det där sunda 
bondförnuftet, avslutar Per Heikman. n

”Det finns några viktiga värderingar som 
genomsyrar hela Kilenkrysset. Sunt bondförnuft, 
yrkesstolthet, långsiktiga relationer och ett 
genuint intresse för samhälle och näringsliv.”

u Privatägd bygg- och 
fastighetskoncern med 
säte i Strängnäs.  
u Jan Persson grundade 
bolaget 1990, och 
han är fortfarande vd, 
styrelseordförande och 
ägare av koncernen.

u Rötterna går däremot 
så långt bak i tiden som 
till 1600-talet, då Jan 
Perssons morfars, farmors, 
farmors, farmors, farfars, 
far Jon Olsson grundade 
fädernegården Solö, 
Strängnäs. 

u Erbjuder ca 395 000 m2  
uthyrningsbar yta, för 
lager, logistik och kontor,  
i 17 kommuner.

u 23 miljoner m2 mark 
i tillväxtregioner som 
Storstockholm, Mälardalen 
och Öresundsområdet. 

FAKTA  
KILENKRYSSET

Det gyllene 
handslaget 
– en symbol 
för långsiktiga 
relationer. 
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Vi har apparatdykare som 
dyker med tuber, fridykare 
som dyker utan tuber och 
även minidykare. De 
minsta lär sig använda 
fenor, cyklop och snorkel 

med fokus på att det ska vara roligt och att de 
ska få vattenvana, säger Kristina Hansen som 
är föreningens sekreterare.

NÄR DET DYKS i bassäng håller föreningen 
till i Thomasbadet i Strängnäs, annars i vatten 
runt om i Strängnäs. Förutom att syssla med 
bassängträning och dykning utomhus har de 

ett viktigt och uppskattat uppdrag. Nämligen 
att hålla badplatserna i Strängnäs rena från 
skräp, över och under vattenytan.

– Vi gör badplatsrensningar inför badsä-
songen på sju till åtta badplatser i Strängnäs 
varje år. De som kommer förbi när vi håller 
på tycker att vi gör ett fantastiskt jobb. Det 
är också spännande att se vad vi hittar. 
Flaskor och burkar är det mest vanliga 
tillsammans med en och annan kundvagn 
och cykel. Men ibland hittar vi också 
oväntade grejer. I samband med en 
terminsavslutning hittade till exempel en av 
våra dykare en bil!, berättar Kristina Hansen.

De städar 
Strängnäs under 
vattenytan
Strängnäs Sportdykarklubb bildades 1971 och har sedan 
starten haft målet att ge sina medlemmar en ökad kunskap om 
den tysta världen under vattnet. De har cirka 60 medlemmar 
som är fördelade över föreningens tre olika grenar.

u En aktiv klubb 
som med glädje och 
engagemang i alla 
åldrar gör en insats 
för sin närmiljö, sina 
medlemmar och sist 
men inte minst för 
Strängnäs-el.

u Med Strängnäs-el 
får du lokalproducerad 
och förnybar el samt 
en unik prismix med 
både rörligt och fast 
elpris. 

u När du tecknar 
Strängnäs-el får du 
även möjlighet att 
bestämma vilken lokal 
förening som vi ska 
sponsra.

sevab.com/strängnäs-el

TECKNA 
Strängnäs-el

HYLLA DIN FAVORITFÖRENING  
u Nomineringen till ”Årets Förening” öppnar redan i september. 
Håll utkik på vår webb och våra sociala kanaler.

MOTIVERING 
Årets förening 
2020 Strängnäs 
Sportdykarklubb

Genom samarbetet 
inom Strängnäs-el 
prisar vi föreningar 
som bidrar till ett 
levande föreningsliv, 
där den vinnande 
föreningen förutom 
titeln även vinner  
15 000 kronor. 
Kriterier för Årets 
förening: 
u Föreningen visar 
ett stort engagemang 
i sitt ambassadörskap 
för Strängnäs-el.

u Föreningen bidrar 
till föreningslivet i 
både stort och smått, 
vilket ger en positiv 
och hållbar utveckling 
för nuvarande 
och kommande 
generationer.

INFO 
Årets förening

Varje år får ett antal badplatser i Strängnäs en 
ordentlig städning både över och under vattenytan. 

Förutom tomma burkar och flaskor är kundvagnar och 
cyklar bland det vanligaste ”skräpet” som plockas upp ur 
vattnet av dykarna inom Strängnäs Sportdykarklubb.
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Vem kan bli medlem hos er?
– Alla som vill testa någon av våra aktiviteter 

är välkommen att bli medlem i vår förening.
Strängnäs Sportdykarklubb är en av de 

föreningar som har valt att ingå i samarbetet 
med Strängnäs-el.

Vad betyder det för er?
– Det betyder oerhört mycket. Det är ett 

enkelt samarbete som ger oss så mycket 
tillbaka. Tack vare det kan vi göra saker med 
våra medlemmar som vi annars inte hade 
haft råd att göra, säger Kristina. 

I HÖSTAS UTSÅGS Strängnäs Sportdykar-
klubb till Årets förening inom samarbetet 
med Strängnäs-el. Förutom den hedervärda 
titeln fick föreningen även 15 000 kronor. 

– Det var fantastiskt roligt att få sådan 
uppskattning. Pengarna ska vi använda till 
något som går till alla inom föreningen. Vi 
hoppas att vi kan genomföra en förenings-
träff lite längre fram, kanske i samband  
med någon av våra badplatsrensningar, 
avslutar Kristina Hansen. n  
Foto: Kristina Hansen

”Det är också spännande att se vad vi hittar. Flaskor och  
burkar är det mest vanliga tillsammans med en och annan kundvagn och 
cykel. Men ibland hittar vi också oväntade grejer. I samband med en 

terminsavslutning hittade till exempel en av våra dykare en bil!”

Klubben har totalt tre grenar inom dykning. Apparat-
dykare, när man dyker med tuber, är en av dem.

Ibland dyker dykarna bokstavligt talat på något helt oväntat.

Förra året utsågs Strängnäs Sportdykarklubb 
till Årets förening inom Strängnäs-el.

FAKTA  
Strängnäs 
Sportdykarklubb
u Grundades: 1971 

u Antal medlemmar: 
Cirka 60

u Grenar: Minidykare, 
apparatdykare och 
fridykare

De städar 
Strängnäs under 
vattenytan
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Bakom kulisserna  
med stadens 

hjältar
Året runt, dygnets alla timmar kommer det dricksvatten från våra 

kranar. Det finns el i uttagen och återvinningen i vår kommun fungerar. 
Nästan lite magiskt, eller? Nej då – allt beror på hårt arbete bakom 

kulisserna. Möt tre av personerna som får det att fungera.
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herese kom till ESEM för tre 
år sedan för att göra sitt 

examensjobb. Det ledde till en 
fast anställning där hon bland annat 
arbetar med att förse Strängnäs och 
Eskilstuna med fjärrvärme.

– Det känns häftigt att få vara med 
och bygga framtidens värmesystem. 

Kunderna ska ha en så enkel vardag som 
möjligt. Fjärrvärme hemma är smidigt och att 
allt funkar bra på hemmaplan är nog viktigare 
nu, än någonsin. Samtidigt brinner jag och mina 
kollegor för hållbarhet. Vi verkar för ett kretslopp, 
där vi tar hand om allt som går att ta hand om.

ATT ARBETA MED fjärrvärme är säsongsbe-
tonad verksamhet, där vintern innebär en stor 
portion ”här och nu-arbete”, medan den 
varmare delen av året betyder mer utrymme 
för analys, planering och framtida strategier. 
Ingen dag är den andra lik. 

– Det här är en levande verksamhet, vilket 
ger en varierad arbetssituation. Det passar 
mig väldigt bra! Jag får ta hand om såväl 

långa som korta puckar. Man kan säga att jag 
både jobbar med taktiksnacket inför matchen 
och att utvärdera hur spelet gick efteråt. Det 
spänner från produktionsplaner för det 
kommande dygnet, till behandling av statistik 
över hur produktionen har gått, berättar 
Therese.

EN AV FÖRDELARNA med arbetet är 
lagandan i teamet.

– Jag kommer att bli kvar länge inom ESEM! 
Jag gillar verkligen att vi är så många som 
hjälps åt för att nå målet. Jag får vara en av 
pusselbitarna som gör att helheten fungerar. 
Det känns också toppen att få bidra till en 
bättre miljö i mitt eget närområde. Jag känner 
mig trygg i att bolaget är tillräckligt modigt för 
att våga ligga i framkant miljömässigt. n

u Här har vi ett bra 
arbetsklimat med 
högt i tak. Jag har 
känt mig välkommen 
från den första 
dagen. Lagandan 
är superbra och vår 
styrka ligger i att 
vi är många som 
tillsammans får allt 
att fungera.

Processingenjör

Therese Löving

”Man kan säga att jag både jobbar 
med taktiksnacket inför matchen och 
att utvärdera hur spelet gick efteråt.”

Varför ESEM?

“Målet är att bidra till en enkel vardag för Strängnäs- och Eskilstunaborna. 
Folk ska inte ens behöva tänka på att vi finns i deras vardag, då levererar 
vi som bäst.” Det säger Therese Löving, processingenjör inom Energi och 
Återvinning på ESEM.

”Jag brinner för hållbarhet”
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Eldistributionstekniker

Johan Törnberg

ohan började arbeta på SEVAB 2007. 
– Jag bor i Strängnäs och gillar 

närheten på flera sätt. Jag jobbar på 
hemmaplan, har lokalkännedom och känner 
stort ansvar för mitt område. Jag bor ju här, 
då gäller det att sköta sig, säger han och 
skrattar.

ELNÄTET ÄR INNE i en spännande utvecklings-
fas. Omställningen till ett mer hållbart samhälle 
innebär bland annat elektrifiering av fordon och 
industri. Samtidigt använder vi allt fler kraftkällor 
som är väderberoende, som sol- och vindkraft. Det 
ställer höga krav på elnätets funktion. 

– Så är det, vi som jobbar inom elnät behövs! Både 
för att lösa problem här och nu, men också för att 
utveckla nätet. Det betyder att jobben är trygga.

Johan jobbar i ett team med fem kollegor. De är 
sammansvetsade och har kul ihop. 

– Det är förstås en stor del av trivseln, att jag 
gillar mina kollegor. I gruppen finns både vi som 
jobbat länge inom bolaget och ett par nya.

Rollen som eldistributionstekniker innehåller en 
hel del problemlösning.

– Ena dagen löser vi snabba problem, nästa dag 
påbörjar vi ett längre projekt som nyanslutningar 
av villor. Men allra roligast är det när man kan 
hjälpa kunder som fått strömavbrott och ser hur 
lättade och glada de blir när felet är åtgärdat. De 
dagarna är man uppskattad och får agera räddare 
i nöden. Jag vet ju själv hur viktigt det är att ha el 
hemma för att livet ska fungera, säger Johan.

Blir det 14 år till inom ESEM?
– Det vågar jag inte svara tvärsäkert på. Men 

det är en bra arbetsplats. Många stannar länge 
eftersom det finns goda chanser att vidareutveck-
las, både i sin roll och inom organisationen. Jag kan 
verkligen rekommendera fler att söka sig till ESEM, 
säger Johan. n

Elnätet är en av samhällets viktigaste byggstenar. 
En av dem som ser till att det fungerar är Johan 
Törnberg, eldistributionstekniker.

Strålande utsikter 
inom Elnät

”Ena dagen löser vi snabba problem, 
nästa dag påbörjar vi ett längre projekt 
som nyanslutningar av villor.”

u Genom att plugga elprogrammet 
på gymnasienivå och därefter gå en 
vidareutbildning till distributionselektriker.

Hur blir jag 
eldistributionstekniker?
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år inom bolaget – och Kirsi 
trivs fortfarande finemang.
– Som innesäljare är det 

kunderna som styr min arbets-
dag. Det innebär en mix av allt 

mellan himmel och jord, säger hon.
Produktportföljen är bred. Eskilstuna Energi 

och Miljö och SEVAB erbjuder el, fjärrvärme, 
återvinningstjänster, vatten och avlopp, fiber samt 
laddlösningar för elfordon. 

– Jag hjälper till med alla möjliga ärenden, allt 
från nyetableringar till att ordna återvinnings- 
lösningar. Mitt jobb handlar om att underlätta för 
våra kunder, med det självklara målet att de ska 
bli nöjda.  

KIRSIS ARBETE INNEBÄR även en hel del 
kontakter runtom i ESEM för att hitta svar på 
specifika kundfrågor.

– Ibland kan det ju vara så att vi har tjänster 
som våra kunder inte känner till – och som kan 
hjälpa kundernas verksamheter framåt. Det 
känns väldigt bra när man lyssnat på vad som 

efterfrågas – och kan erbjuda det, säger Kirsi.
Som innesäljare ger Kirsi administrativt stöd till 

utesäljarna. 
– Jag tar fram kalkyler för elhandel, offerter 

och supportar utesäljarna på olika sätt. Vi hjälps 
åt och kompletterar varandra väl här på säljavdel-
ningen. Någon kan mer om återvinning, en 
annan är expert på elhandel. Det gäller att 
samarbeta för att ge det bästa till våra kunder. n

”Ibland kan det ju vara så 
att vi har tjänster som våra 
kunder inte känner till – och 
som kan hjälpa kundernas 
verksamheter framåt.” 

Säljavdelningens 
olika roller

En prestigelös arbetsplats med kompetenta, 
glada kollegor. Så beskriver Kirsi Gustavsson 
säljavdelningen på ESEM.

”Vi samarbetar för att ge 
det bästa till våra kunder”

Innesäljare

Kirsi Gustavsson
u Innesäljare
Kund- och affärsansvarig 
för våra minde företags- och 
fastighetskunder. Administrativt 
stöd till Key account manager 
och utesäljarna.

u Utesäljare
Kund- och affärsansvarig för 
våra större och medelstora 
företags- och fastighetskunder.

u Key Account Manager
Kund- och affärsansvarig 
för våra nyckelkunder och 
strategiskt största företags- 
och fastighetskunder. 

u Försäljningschef
Ansvarig för försäljnings- 
avdelningen. Avdelningen 
ansvarar för ESEMs 
försäljning till företags- 
och fastighetskunder och 
representerar alla våra 
affärsområden.

u Säljkoordinator
Länk mellan marknads- och 
säljavdelningen gällande 
kampanjer, events och andra 
projekt. Ansvarig för våra 
ambassadörsföreningar inom 
föreningselen. 
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Har du fått ett erbjudande på elavtal från ett 
elbolag som du känner dig osäker på? Hör av dig 
till oss. Vi kan allt om el och hjälper dig gärna att 
jämföra erbjudandet du fått med våra egna elavtal.
Vi har elavtal som passar alla typer av boenden. 
Vår el är dessutom fossilfri! 

55smarta tips  
när du väljer  
elavtal

Välj vad som är viktigast för dig 
Det är lätt att bara jämföra pris men det finns såklart annat att 
ta ställning till när du ska välja elavtal och elbolag. Vill du att 
ditt elavtal ska ha låg miljöpåverkan? Vill du själv kunna välja 
hur din el produceras? Är det viktigt att du har ett lokalt elbolag 
som är nära dig? Eller värdesätter du kanske snabb och smidig 
kundsupport framför allt det andra? 

Jämför med andra
När du har kommit fram till vad som är viktigast för dig kan du 
jämföra elavtal och elbolag. Erbjudanden med riktigt låga priser 
per kWh kan vara lockande att hoppa på men då är det bra att 
vara medveten om att det är andra kostnader som läggs till på 
det totala elpriset. Om du vill jämföra priser är det just jämför-
priset du ska kolla på. Då kan du vara säker på att du jämför 
samma sak, oavsett vilket elavtal du kollar på. I jämförpriset 
ska allt inkluderas, till exempel fast avgift och moms.

Kolla bindningstiden och brytkostnad
Kolla upp avtalets bindningstid så att du inte binder upp dig för 
en längre period än du är bekväm med. Kolla också upp den så 
kallade brytkostnaden, alltså vad det kostar dig om du behöver 
avsluta avtalet i förtid. Det ska vara en skälig kostnad, därför är 
det bra att kolla upp den.

Kontrollera fullmakten
Ta alltid för vana att kontrollera vad som gäller om du under-
tecknar en fullmakt, alltså när du låter en tredje part inhämta 
information och eventuellt teckna elavtal i ditt namn. 
Bra frågor att ställa är: Är det tydligt vad fullmakten ska 
användas till? Hur länge gäller fullmakten och för hur många 
avtalsbyten? 

Kolla upp elbolaget
Innan du tecknar ett elavtal med ett elbolag kan du kolla upp 
klagomålsinformationen på Konsumenternas energimarknads-
byrås hemsida*. De för statistik över energibolag som har fått 
många kundklagomål och som därför finns med på ”svarta 
listan”. En del av företagen som toppar listor med lägst pris 
toppar också varningslistor.
*energimarknadsbyran.se

1

2

3

4

5

Info Vad består 
elpriset av?
u En elhandelskostnad 
för använd el. Det är denna 
del av elräkningen som 
påverkas av konkurrens 
mellan elhandelsföretagen 
på elmarknaden.

u En elnätskostnad 
för överföring av el till 
användaren via elnätet.

u Skatter och avgifter 
(energiskatt, moms och 
avgifter till myndigheter)

26    |    HOS OSS NR 1. 2021



Tillsammans återvinner vi mer än någonsin

För att en förpackning ska kunna återvinnas måste den först 
sorteras rätt. Det är där du kommer in i bilden! Varje gång du 
sorterar ditt skräp rätt gör du en stor insats för miljön. Vi strävar 
efter att exakt allt material som kan återvinnas ska återvinnas, och 
tillsammans med dig kan vi uppnå det. 

Ett bananskal är inte bara ett 
bananskal, det är 100 meter i en 
biogasbil. En kapsyl kan bli en del 
av en ny bil, en ketchupflaska kan 
bli till en blomkruka. Vartenda litet 

skräp har ett värde.
– Vi vill att allt som går att återvinna ska få 

chansen att återvinnas. Inga förpackningar eller 
annat återvinningsbart material ska skickas till 
förbränning. Men för att nå dit måste alla vi i 
Strängnäs jobba tillsammans. Det är invånarna 
som gör det allra viktiga jobbet, nämligen 
sorteringen i hemmet, säger Kent Briby, operativ 
chef för återvinning. 

Under många år har SEVAB arbetat för att 
mer material ska återvinnas. När färgsorteringen 
infördes år 2010 minskade villaägarnas 
brännbara avfall med 43 procent. Men ännu 
mer måste hända för att ytterligare minska 
mängden avfall som går till förbränning. 

– Vi jobbar på flera fronter samtidigt och ser 
över hur sorteringen fungerar i villor, i lägenhe-
ter, på arbetsplatser och på återvinnings- 
centralerna. Vi analyserar flödena av avfall och 
hittar lösningar för hur vi kan göra saker bättre 
och smartare, berättar Kent Briby.

ÅR 2018 GJORDES en plockanalys på 
kommuninvånarnas hushållsavfall, och förra året 
gjordes en ny. Analysen gav glädjande besked, 
Strängnäsborna blir allt bättre på att sortera!

– Vi mäter sorteringen i hushållen genom att 
undersöka vad som slängs i påsen för övrigt 
hushållsavfall, alltså innehållet i den svarta 
påsen för dem som har färgsortering. Genom 
att se hur stor andel av materialet i den svarta 
påsen som är rätt respektive fel sorterat kan vi 
följa utvecklingen. 

Undersökningarna görs genom klassiska 
plockanalyser. Påsarna öppnas och undersöks, 
innehållet sorteras och vägs. År 2018 var 
endast en tredjedel rätt sorterat i svarta påsen, 
resterande två tredjedelar var matavfall och 
förpackningsmaterial som hade kunnat 
återvinnas om det hade sorterats rätt. 

MÄTNINGEN SOM GJORDES 2020 visade  
på positiva resultat. Innehållet i den svarta påsen 
var nu 43 procent övrigt hushållsavfall och 57 
procent felsorterat material.

– Det är en förbättring med drygt 10 procent- 
enheter! Utvecklingen går i rätt riktning, och vi 
ser positivt på framtiden, resultaten ska bli 
bättre för varje år. Vi får inte glömma varför vi 
gör det här, det är för att verka för ett hållbart 
samhälle och en framtid för våra barn. 

– Det är de små enkla handlingarna i 
vardagen som gör stor skillnad, säger Kent 
Briby. Varje litet skräp som sorteras rätt gör 
skillnad. n

Fakta Nollvision
u Visionen är att noll mängd 
återvinningsbart material 
ska finnas i påsen för övrigt 
hushållsavfall. När påsen 
innehåller 100 % övrigt 
hushållsavfall, då är vi i hamn. 
Det skulle innebära att allt 
matavfall, förpackningar, 
tidningar och textilier 
sorteras rätt och tas till vara.

Våra delmål:  
År 2023 ska den svarta 
påsen innehålla 45 % rätt 
sorterat material. 

År 2025 ska den siffran vara 
60 %. 

u Det här sorteras som 
övrigt hushållsavfall: 
dammsugarpåsar, tops, 
blöjor, tamponger, plåster, 
diskborstar, tandborstar, 
hushållspapper, våtservetter, 
trasiga skor, trasiga 
kaffekoppar, leksaker av 
plast, pennor och kuvert.

u Grovavfall är sådant 
som inte går att sortera 
i hushållet. Om avfallet 
exempelvis är för stort för att 
få plats i en vanlig plastpåse, 
då är det grovavfall. På 
återvinningscentralerna 
sorteras avfallet löst i olika 
containrar, exempelvis metall, 
gips, trä, betong och glas.

”Varje bananskal som hamnar rätt gör faktiskt skillnad. Vi 
är väldigt stolta över att invånarna i Strängnäs kommun 
har lyckats göra den här fina förbättringen som vi nu ser i 
statistiken. Det är riktigt snyggt jobbat”, säger Kent Briby. 

Allt material  
har ett värde

31,1 % 
förpackningar 
och tidningar

25,5 % 
matavfall

0,15 % elavfall 
och farligt avfall

43,3 % 
övrigt hushållsavfall 

En genomsnittlig påse 
med övrigt hushållsavfall 
i Strängnäs år 2020.
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sevab.com/vardagsvinst
Våra vardagsvänliga elavtal

Ett elavtal hos oss är så mycket mer än bara ett elavtal.  
All el vi säljer är fossilfri. Vi har närproducerad el och el från förnybara 

källor. Vi är vinstdrivande. Men visste du att hela vinsten går tillbaka  
till samhället och din vardag? Nya cykelbanor, nya fotbollsmål,  

levande bibliotek och utegym, reflexvästar till skolbarnen, upplysta 
promenadstråk, fräscha badplatser... Det är faktiskt du som  

äger oss genom kommunen! Vi kallar det vardagsvinst.
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Välj ett  
vardagsvänligt 

elavtal

Lokalproducerat
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Vinsten blir vardag

Du vinner

Miljön vinner

Staden vinner
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