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u Är du på jakt efter hämtningsdagar, öppettider eller annan information 
om våra produkter och tjänster? Du hittar informationen på sevab.com. 

u Förra året beslutade vi att inte längre producera och dela ut 
almanackor som vi gjort tidigare. Beslutet grundar sig i vår strävan att 
jobba för ökad hållbarhet. All information som tidigare funnits i 
almanackan om hämtningsdagar och övrig information om våra 
affärsområden går att läsa på sevab.com och i den här tidningen. 

u sevab.com

?

Vi svarar 
gärna på 

dina frågor

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

Den snabbaste och mest säkra laddningen får du med en 
laddbox. Att ladda elbilen från vanliga vägguttag kan leda till 

överhettning och är något Elsäkerhetsverket avråder från. 

Tips! Ändrade sophämtningsdagar   
Kika på hemsidan så hittar du all information 
sevab.com/andradhamtning. Där finns 
möjligheten att skriva ut foldern för att 
placera synligt i hemmet. 

Smidig SMS-tjänst
Vi tipsar även om vår sms-tjänst för ändrade 
hämtningsdagar och information om 
strömavbrott sevab.com/sms

Snö och kyla   
Tänk på att skotta och sanda vägen fram till 
och runt sopkärlet. 
u sevab.com/andradhamtning
u sevab.com/sms

I våras lanserade vi den svarta 
påsen i färgsorteringen, påsen 
som du ska slänga ditt övriga 
hushållsavfall i.  
Det som inte går att återvinna 
lägger du i den svarta påsen, 
till exempel: blöjor, 
hushållspapper, pennor, 
cd-skivor, kvitton, plåster, 
trasiga kaffekoppar, 
dammsugarpåsar, diskborstar 
och papper med klister (t.ex. 
kuvert och post-its).
Vi märker att påsen är 
uppskattad och används flitigt!
 

u sevab.com/sorteringsguiden

I vårt moderna samhälle använder vi mycket energi 
och har höga krav på komfort. För att ställa om 
samhället till fossilfritt behöver vi använda våra 
gemensamma naturresurser hållbart.
    I ett kraftvärmeverk kan returträ bli värme för 
hela kvarter via ett nätverk av rör i marken. 
Samtidigt produceras el och på så vis får vi ut ännu 
mer energi av varje flisa som bränns. Det ger en 
stabil och lokal elproduktion som inte är beroende 
av väder och vind.

   Kort sagt: Fjärrvärme gör det möjligt att 
producera och ta vara på den energi som blir över, 
för att värma dem som behöver.

u sevab.com/fjarrvarme

TackTack  för att du sorterar

Vilken är din rulla  
ut gröna kärlet-dag

Fjärrvärme 
– resurseffektiv uppvärmning

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

Frågor och svar om elbilsladdning.

”Varför ska jag använda en 
laddbox när jag laddar bilen?”
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När vinsten 
blir vardag!

.

Ett elavtal hos oss är så mycket mer än bara ett elavtal. 
Naturligtvis är elen fossilfri – en självklarhet tycker vi. 
Men visste du att vinsten går tillbaka till din vardag? Nya 
cykelbanor och fotbollsmål, levande bibliotek, utegym... 
Vi kallar det vardagsvinst!

 

sevab.com/vardagsvinst

Lokalproducerat

Fossilfritt

Förnybara källor

Vardagsvinst

Du vinner

Miljön vinner

Samhället vinner

Välkommen

Fjärrvärme 
– resurseffektiv uppvärmning
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Vi jobbar för 
att din vardag 
ska fungera

J ag gissar att du som läser det här har mycket 
att tänka på, stort som smått.

Men vissa saker behöver du aldrig fundera 
på. Vi som jobbar inom Eskilstuna Strängnäs 
Energi och Miljö säkerställer att du har rent 
vatten i kranen, el i uttagen och effektiv 
återvinning. Att det finns lokalproducerad 
fjärrvärme i de hus som är anslutna till vårt nät. 

Sedan i våras befinner sig hela världen i ett speciellt läge. Den 
rådande pandemin har påverkat oss alla. 

Du kan lita på att vi inom Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö 
ständigt jobbar med vår krisberedskap och gör allt vi kan för att 
säkerställa våra leveranser. Vardagshjältarna hos oss jobbar dygnet 
runt, 365 dagar om året, med att leverera det Strängnäs kommun 
behöver för att fungera. 

FÖRENINGSLIV, SPORT OCH KULTUR är också självklara delar i 
en välfungerande kommun. I det här numret av Hos Oss berättar 
lokala eldsjälar om hur de jobbat för att stärka gemenskapen mellan 
människor, mitt under pågående 
pandemi. Strängnäs Tennisklubb är  
ett exempel. Klubben var snabba att 
anpassa sin verksamhet till det nya 
läget. Genom att göra i ordning 
utomhusbanorna tidigare än vanligt 
kunde klubben flytta ut träningen 
redan den 1 april. Resultatet blev tillströmning av nya medlemmar.

Vill du stötta din lokala förening? Ett smidigt sätt är att välja 
Strängnäs-el när du tecknar elavtal. Då får du både möjlighet att 
välja vilken lokal förening SEVAB ska sponsra, samt ett elavtal med 
lokalproducerad och förnybar el.

Trevlig läsning!

Kjell Andersson, vd

”Vardagshjältarna hos oss jobbar 
dygnet runt, 365 dagar om året, med 
att leverera det Strängnäs kommun 
behöver för att fungera.”

HOS OSS NR 2. 2020  |    5



Elens dag
Firas sedan 2014 

och instiftades av 
branschorganisationen 
Energiföretagen Sverige. 
Elens dag är en möjlighet att 
visa på elens nytta och nöje 
och vad el tillför i vår vardag 
och i samhället.

Internationella 
våtmarksdagen 

Våtmarkerna är viktiga för 
vår biologiska mångfald. 
De behöver brukas och 
skötas för att mångfalden 
ska kunna bevaras. Allt fler 
talar om våra våtmarker 
som en viktig resurs – den 
internationella våtmarksdagen 
uppmärksammar våtmarkens 
betydelse.

Januari

Februari

23

2

Strängnäs-el
Sommarsäsongen för 

Strängnäs-el startar, vilket 
innebär 70% rörligt och 30% 
fast pris.  Lokalproducerad 
och förnybar el som 
dessutom gynnar det 
lokala föreningslivet. 

På med sommardäck 
Dags för däcksskifte. 

Utslitna däck lämnar du utan 
kostnad på Kvittens eller 
Läggestas sorteringsramp. 

Beställ ett 
trädgårdskärl  

Vi hämtar ditt trädgårdsavfall 
varannan vecka från april till 
november. Beställ ett du med.

Biltvättarhelg
Ett initiativ 

från Svenskt Vatten. Med 
kampanjen vill man få fler att 
tvätta bilen på en biltvätt – för 
miljöns skull.

April
1

15

v14-47

24-25
Världsmiljödagen
En temadag som 

firas över hela världen och 
instiftades av FN 1972. 

Sommarsopor   
Vi tömmer sopor 

för dig som har fritidshus. 

Maj

Juni

v16-39

Mars

Kalendarium  sevab.com

Internationella 
glädjedagen 

Det är en dag att vara lycklig 
såklart! 2015 lanserade FN 
sina 17 globala mål. Bland 
dem finns målen om att 
utrota fattigdom, minska 
ojämlikhet och beskydda 
naturen – tre grundläggande 
aspekter för mänsklig lycka. 
FN uppmuntrar människor 
i alla åldrar, varje klassrum, 
varje företag och varje statlig 
myndighet till att vara med 
på firandet av Internationella 
glädjedagen.

Internationella 
vattendagen 

Världsvattendagen startade 
1992 på initiativ av FNs 
generalförsamling. Målet är 
att lyfta fram vattenfrågor i 
alla dess former.

Earth Hour 
20.30-21.30  

År 2007 grundade WWF 
en enkel symbolhandling 
för klimatet. Ett intitiativ 
som innebär att alla lampor 
släcks under en timme. 
Det är världens största 
klimatmanifestation med 
miljontals deltagare över hela 
jorden. Släck – och höj din 
röst för planeten!

Sommartid!  
Dags att ställa fram 

klockan en timme under 
natten mellan lördag och 
söndag.

20

22

27

28

Biologisk
mångfald

Gynna 
det lokala 
förenings- 

livet

17
globala 

mål

 Sommar- 
sopor

sevab.com

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

5



Kvitten

Läggesta

Öppettider

2020-2021

Ordinarie dag  Ändras till  
Tisdag  22/12  Måndag  21/12
Onsdag  23/12  Tisdag  22/12
Torsdag  24/12  Onsdag  23/12
Fredag 25/12  Lördag  26/12

Tisdag  29/12  Måndag  28/12
Onsdag  30/12  Tisdag  29/12
Torsdag  31/12  Onsdag  30/12
Fredag     1/1  Lördag     2/1

Tisdag     5/1  Måndag     4/1
Onsdag    6/1  Tisdag     5/1

u Anmäl dig till vår sms-tjänst och få sms inför 
ändrade hämtningsdagar sevab.com/sms
Psst...du får även sms vid strömavbrott.

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

24/12  Julafton Stängt 
25/12  Juldagen Stängt
26/12  Annandag jul Stängt
31/12  Nyårsafton  Stängt
1/1 Nyårsdagen Stängt
6/1  Trettondagen  Stängt

Kundservice

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

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

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

Avvikande öppettider
Kvitten och Lägesta 

Ändrade 
sophämtningsdagar

Kundservice har stängt julafton, 
juldagen, nyårsafton, nyårsdagen 
och trettondagen. 

Utflyktstips
strangnas.se

Vandra

Cykla

Staka

 SMS-
tjänst

Kvitten

I Åkers bergslag passerar Sörmlandsleden och vid 
Skottvångs gruva finns två rundslingor på 4 km respektive  
9 km att vandra. I Åkers bergslag finns även Stånggångsleden  
som är cirka 5 km och Marviksleden som är cirka 6 km.

Här finns en kombination av vatten, vacker natur och 
sevärdheter som passar dig som cyklar. Mälardalsleden, 
Näckrosleden passerar vårt område och det finns även en 
del kortare cykelleder.
 
Så snart snön har fallit i tillräckliga mängder kan du åka 
längdskidor i fina spår i Strängnäs. 
Här görs spåren; Strängnäs Golfbana, Stadsskogen i 
Strängnäs, Stavlunds motionsspår på Tosterö i Strängnäs, 
Fredrikshall i Mariefred, Mariefreds golfbana, Åkersspåret. 

Nyår

Tretton- 
dagen

Jul 

Läggesta



EN FRÅGA MED EN FRÅGA MED 
STOR EFFEKTSTOR EFFEKT

Vad vill vi ha? Ett hållbart samhälle. Hur ska vi komma dit? Elektrifiering!

Riktigt så enkelt är det förstås inte. Men ofta framstår det faktiskt som att 

elektrifiering av fordonsflottan, industrin och tja, det mesta är svaret på 

vår tids största utmaning: att minska utsläppen.
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Tips!
u Vi behöver alla hjälpas åt att 
flytta en del av vår elanvändning 
till kvällar och nätter. Då är 
elnätet lågt belastat. Exempelvis 
kan man ladda elbilen efter kl. 
22 samt köra tvättmaskin och 
diskmaskin senare på dygnet.D

et svenska elnätet 
byggdes ut i huvudsak 
under 1950-80-talen. Då 
var det nog få som trodde 
att vi i framtiden skulle 
köra runt i eldrivna bilar. 
Att till och med stålindu-
strin skulle elektrifiera sin 

verksamhet. Att även tunga fordon, som 
lastbilar och grävmaskiner, skulle drivas  
med el.

Ingen kunde heller ana hur viktigt det 
skulle bli för oss att alltid kunna ladda våra 
älskade mobiler och andra manicker.

Men så blev det. Och det ställer förstås 
helt nya krav på vårt elnät. 

Krav som innebär att vi ständigt behöver 
uppdatera själva elnätet. Bygga ut det. Men 
även använda nätet smartare och se över 
våra beteenden gällande elanvändning.

SAMTIDIGT SOM OMSTÄLLNINGEN till 
ett mer hållbart, elektrifierat samhälle kräver 
ökad tillgång på el växer regionen så det 
knakar. Många nationella och internationella 
aktörer är intresserade av att driva verksam-
het här. Flera av dem är stora elanvändare.

De ökade behoven har resulterat i en ny, 
nationell samhällsfråga. Den kallas 

 effektfrågan och handlar om hur vi ska få 
den stora mängd el som krävs vid vissa 
tidpunkter att få plats i våra ledningar. Det 
gäller oftast vardagar när det är kallt ute, 
industrin är igång och mycket el går till 
uppvärmning. Då räcker inte våra elnät till för 
att transportera all el som behövs. Att bygga 
nytt och större är en möjlig väg framåt. Men 
det är investeringar med fokus på lång tid.

VI PÅ SEVAB är nätägare i Strängnäs. Vi vet 
att det finns mycket att göra för att lösa 
effektfrågan inom de befintliga elnäten.
u Vi för dialog med våra företagskunder om 
vikten av energieffektivisering och 
effekteffektivisering. 
u Vi informerar våra privatkunder om frågan. 
Vi tipsar om vad man som enskild individ kan 
göra för att hjälpa till. 
u Vi tror på samverkan och dialog. Vi deltar i 
projektet EFFEKToptimering som tittar på hur 
flera aktörer ska lösa frågorna tillsammans. n

Vad är effekt  
och energi?
u Effekt är hur starkt en lampa 
lyser, exempelvis 100 Watt (W). 

uEnergi kan liknas vid lampans 
uthållighet. Om lampan på 100 W 
lyser i 10 timmar så har 1 kWh 
mängd energi använts. 

Effektivisering ENERGI och EFFEKT 
u Energieffektivisering har varit på tapeten länge. Men där finns alltid mer att lära och göra. Både företag 
och hushåll kan spara energi, vilket gynnar både miljö och ekonomi. Den bästa kilowattimmen är den som 
inte används!

u Effekteffektivisering är ett lite nyare begrepp. Här kan framför allt företag göra stor skillnad genom 
att planera sin användning av el. Ett exempel är bussbolaget som kör kollektivtrafiken i Uppsala. För att 
ladda sina bussar använder de 4 MW dagtid. På natten, när det finns mer effekt att tillgå, brassar de på 
och använder 8 MW. Genom att vi alla hjälps åt med att sprida ut vår elanvändning, minskar effekttopparna 
– det vill säga trafikstockningarna – i våra elnät. Även ett litet förändrat beteende hos många kunder kan 
sammanlagt ge en stor nytta.

De ökade behoven har resulterat i en ny, nationell 
samhällsfråga. Den kallas effektfrågan och handlar om 
hur vi ska få den stora mängd el som krävs vid vissa 
tidpunkter att få plats i våra ledningar.

Info EFFEKToptimering
u Ett kommunalt samarbets-
projekt som syftar till att skapa 
kapacitet i elnätet samt att bidra 
till att regionen kan attrahera fler 
arbetstillfällen och etableringar.
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Många har väntat. När ska IKEA komma till våra trakter? 
Nu händer det! Men det blir inte ett traditionellt varuhus 
som öppnar utan ett nytt och innovativt butikskoncept som 
ska hjälpa IKEA att ställa om till cirkulär affärsmodell.

A tt IKEA väljer att öppna 
sin första second 
hand-butik i just Eskils-
tuna är ingen slump. Här 

ligger nämligen återbruksgallerian 
ReTuna som rönt internationell 
uppmärksamhet sedan den öppnade 
för fem år sedan.

– Vår planet är vårt gemensamma 
hem. Därför kan vi bara skapa en mer 
hållbar värld om vi gör det tillsammans 
med andra. Nu krokar vi arm med 
lokala aktörer som delar vår syn på 
hållbarhet för att få lärdomar som kan 
göra skillnad globalt, säger Jonas 
Carlehed, hållbarhetschef på IKEA 
Sverige.

RETUNA PÅMINNER OM andra 
shoppinggallerior, med den stora 
skillnaden att den ligger intill den lokala 
återvinningsstationen och allt som 
butikerna säljer är återbrukat, 

återanvänt, ekologiskt eller hållbart 
producerat.

– Det känns fantastiskt kul att  
IKEA väljer att komma till ReTuna 
Återbruksgalleria. Vi står alla inför en 
stor omställning till ett mer hållbart 
samhälle och det är tydligt att intresset 
för att ställa om till cirkulär ekonomi 
ökar. ReTuna är en världsunik arena 
där både små och stora företag är 
välkomna att utforska nya koncept och 
skapa hållbara lösningar. Tillsammans 
blir vi en kraft att räkna med i vårt allra 
mest prioriterade uppdrag – att rädda 
jorden, säger Sofia Bystedt, centrum- 
ledare för ReTuna Återbruksgalleria. n

”Vår planet är vårt gemensamma 
hem. Därför kan vi bara skapa en 
mer hållbar värld om vi gör det 
tillsammans med andra.”

Välkommen till 
ReTuna, IKEA

Butikerna i gallerian förädlar, reparerar och omvandlar gamla 
saker till nya saker, som de sedan säljer vidare. Vi kallar det 

återbruk – ett klimatsmartare sätt att bedriva handel.

Jonas Carlehed, hållbarhets- 
chef på IKEA Sverige.

Läs mer om butikerna på retuna.se
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OM BUTIKEN
PÅ RETUNA 

TIPS!

u IKEAs första 
second hand-butik.

u Besökarna kommer 
att kunna köpa 
IKEA-möbler som 
fått nytt liv efter att 
ha reparerats och 
återställts till sin forna 
glans. Men till ett 
mycket lägre pris.

u retuna.se/ikea

u På Kvitten-och 
Läggesta återvinnings-
central finns det 
ReTuna-containrar där 
du på vardagarna kan 
lämna saker till återbruk 
istället för att slänga. 

u IKEA kommer också 
att ha en container på 
återvinningscentralerna 
under hösten.
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u Toalettpapper och hushållspapper 
eller pappersservetter är tillverkade av 
helt olika sorters pappersfibrer.  
u Toalettpapprets fibrer löser snabbt 
upp sig medan hushållspapper och 
servetter måste hålla ihop för att 
kunna suga upp större mängder 
vatten.
u Det enda som alltså ska spolas 
ner i toaletten är det som passerat 
kroppen och toalettpapper!

Hallå där 
Mobina 
Hatefipour 

3värstingar i avloppet
1    Fett (frityrolja, stekflott, såser)
2   Hygienartiklar (våtservetter, dambindor, tops)
3   Kemikalier (mediciner, snusprillor, lösningsmedel)

Exempel på farligt avfall är lacknafta, bensin, diesel, spillolja, 
färg, tapetklister, lim, småbatterier, bilbatterier, sprayflaskor 
(aerosoler), oljefilter, glykol, spolarvätska, rengöringsmedel, 

bekämpningsmedel, ljuskällor och elektronik.
u sevab.com/sorteringsguiden

Klarar Klarar 
framtida framtida 
kravkrav

En optisk fiberkabel består av hårstråtunna glasfibrer som skickar signaler med hjälp av 
ljuspulser. Med ljusets hastighet kan stora mängder av information skickas långa sträckor. 
Optisk fiber är den enda teknik som man vet klarar framtidens krav på digitala tjänster. 

Så fungerar

O P T I S K  F I B E R K A B E L

Du är praktikant inom 
Eskilstuna Strängnäs 
Energi och Miljö via 
Tekniksprånget. Vad 
innebär det? Tekniksprånget 
är ett program som teknik-

intresserade studenter kan söka efter gymnasiet. 
Det ger chansen att prova livet som ingenjör. Jag 
blir inspirerad av ingenjörerna som arbetar här 
och får en bild av vad som väntar på mig efter 
studierna. Praktiken pågår under fyra månader.

Vad får du göra? De första veckorna fick jag 
vara med på möten för att lära känna människor. 
Men nu ser dagarna väldigt olika ut. Exempelvis 
jobbar jag ute på anläggningarna med mina 
kollegor när de gör mätningar eller tar vattenprov. 
Det bästa med praktiken är att jag får se så 
många olika delar av verksamheten. 

Trivs du? Ja, verkligen! Alla kollegor har varit 
trevliga och hjälpsamma. De har tipsat om 
utbildningar och berättat om sina erfarenheter 
och arbetsuppgifter. 

Vad händer efter Tekniksprånget? Då ska 
jag plugga vidare. Praktiken gör det lättare för mig 
att välja inriktning på universitetet. Mitt drömjobb 
ska bidra till hållbarhet samtidigt som det hjälper 
människor att få ett bättre och enklare liv.

!

u esem.se/jobba-hos-oss
u teknikspranget.se

9 av 10
u De tidningar vi samlar in hämtas 
av Förpacknings- och Tidningsinsam-
lingen (FTI) som fraktar materialet till 
olika återvinningsanläggningar. 
u FTIs senaste kartläggning visar att 
tidningarna uppnådde 91,1 procents 
materialåtervinning.

Det är skillnad 
på papper &
papper

Om du ändå behöver nytt 
u Genom att välja second hand istället för nyproducerat 

sparar vi 97 procent av energiförbrukningen. Att handla 

begagnat är alltså helt klart mest hållbart. Men ibland vill vi ha 

nytt, då finns det några saker att tänka på.u Gör research! Definiera exakt vad du behöver, i vilket 

material, hur det ska användas. De saker som det ligger 

mycket tanke bakom är oftast de som man blir gladast över 

när man väl köper och som används mest. Visst är det oftast 

spontanköpen som blir hängande oanvända? 
u Kolla efter miljömärkningar som Svanen, EU Ecolabel, 

Bra Miljöval och Global Organic Textile Standard (GOTS).
u Välj kläder av hög kvalitet som kan användas ofta och 

hålla länge. 
u Ju fler användningar ett plagg kan hålla för, desto mer 

hållbart.
u Handlar du på nätet? Välj den längre leveranstiden, 

det ökar sannolikheten att de samtransporterar och fyller ut 

transporten.
u Har du köpt något nytt som inte höll måttet? Reklamera. 

Du får pengarna tillbaka och skickar en signal till företaget 

att det de säljer inte håller önskad kvalitet.
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En av de viktigaste förutsättningarna för att kunna 
ha en el- eller hybridbil är att det finns möjlighet att ladda 
bilen när den står parkerad. Speciellt enkelt är det förstås att 
ladda på din parkeringsplats. Våra laddboxar passar alla 
elbilar och laddhybrider på marknaden.

1. Varför laddbox? Det är säkert. Att ladda elbilen 
från vanliga vägguttag kan leda till överhettning. Laddning i 
vägguttaget klassas som nödladdning och bör endast ske vid 
enstaka tillfälle under kortare tid. En laddbox har inbyggda 
säkerhetsfunktioner och kommunicerar med bilen så att elen 
bara är påslagen när bilen är korrekt ansluten.

2. Vad kostar det att ladda? 
Normalt drar en elbil ca 2 kWh/mil.
u Ladda hemma: ca 1,5 kr/kWh
u Ladda på stan: ca 3 kr/kWh
u Snabbladdning: ca 5 kr/kWh

3. Hur lång tid tar det? Hemma laddar man 
oftast under längre tid. Laddningstiden för just din bil beror 
på vilken effekt laddboxen är inställd på, hur många faser 
din bil kan ladda med samt kapaciteten på ditt bilbatteri.  
Du kan räkna ut laddningstiden genom att dela din elbils 
batterikapacitet (kWh) med laddboxens laddeffekt (kW).  

4. Vad kostar laddboxen? Paketpriset för en 
laddbox och standardinstallation är 17 900 kr. En standard- 
installation täcker behovet hos de flesta villaägare. 

5. Hur beställer jag? Beställ laddbox och 
eventuella tillbehör på sevab.com/elbilsladdning.  
Du kan också kontakta kundservice på 0152-460 50  
eller kundservice@sevab.com. 

Ladda din elbil
– tryggt och säkert

Till årsskiftet räknar branschen med 
att det finns 170 000 elbilar i Sverige. 
Det betyder att tre procent av landets 
personbilar kommer att behöva laddas. 
Och fler lär det bli, prognosen säger att 
vi kommer att ha omkring  2,5 miljoner 
laddbara fordon i Sverige år 2030. 

Kontakta kundservice 0152-460 50
Vill du veta mer eller prata 
om laddlösning för dig, ditt 
företag eller BRF?

sevab.com/elbilsladdning
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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.

– Vi kan alla dra vårt strå till stacken, bara 
genom att sortera rätt. Det är faktiskt lyxigt, 
att vi bor i ett land som kommit såhär långt 
med återvinningen, säger Lotta Berglund, 
återvinningsarbetare farligt avfall.

F
ör bara några decennier sedan 
kastades skräp på soptippen. Där 
dumpades allt i en stor hög. Sedan 
grävdes soporna ner eller gick till 
förbränning.

Men utvecklingen har gått 
framåt. Nu vet vi att det som förr kallades 
sopor i själva verket är material som kan tas 
tillvara och få nytt liv genom återvinning.

LOTTA MÖTER DAGLIGEN kunder som ska 
lämna saker på någon av återvinningscentra-
lerna i Eskilstuna och Strängnäs kommun.

– Många har frågor om hur olika saker ska 
sorteras. De allra flesta är måna om att göra 
rätt och ber om hjälp av oss som jobbar ”på 
rampen”, vilket är toppen. Vi finns där för att 
guida rätt.

Förutom att hjälpa kunder på plats, stöttar 
Lotta sina kollegor när de kör fast med 

sorteringen. Det innebär att hon säkerställer 
att farligt avfall sorteras rätt. Hon besöker 
även företagskunder för att hjälpa dem med 
sortering av farligt avfall. 

LOTTA HAR JOBBAT inom Eskilstuna 
Energi och Miljö samt Eskilstuna Strängnäs 
Energi och Miljö sedan 1999. Hon började 
som datatekniker på IT-avdelningen och har 
under årens lopp haft möjlighet att testa olika 
roller inom IT – och nu inom återvinning.

– Det har varit ett lätt val att stanna kvar 
här, det är både roligt och utvecklande. 
Eftersom det hela tiden har skett föränd-
ringar som inneburit nya arbetsuppgifter så 
har det aldrig blivit tråkigt. Som anställd har 
jag alltid fått vara delaktig i förändringarna 
och haft bra dialog med cheferna. Men 
viktigast av allt? Det är mina trevliga kollegor, 
säger Lotta. n

In bakom kulisserna  med stadens hjältar

”Invånarna vill sortera rätt”

Lotta Berglund
Återvinningsarbetare  

farligt avfall

u Det som inte är bra för 
hälsan och miljön. Personal 
som hanterar farligt avfall 
bär skyddsutrustning som 
förkläde, skyddsglasögon och 
engångshandskar. Ibland behövs 
även skyddsmask. 
 
u Farligt avfall från hushåll 
lämnas till Miljöboden på 
återvinningscentralen. Exempel 
på farligt avfall är lacknafta, 
bensin, diesel, spillolja, färg, 
tapetklister, lim, småbatterier, 
bilbatterier, sprayflaskor 
(aerosoler), oljefilter, glykol, 
spolarvätska, rengöringsmedel, 
bekämpningsmedel, ljuskällor 
och elektronik.
 u Vi tar emot detaljhandels-
förpackningar, alltså sådant som 
du som privatperson  
kan köpa i detaljhandeln. Max 20 
kilo per förpackning. Max 50 kilo 
per person och tillfälle. Större 
förpackningar eller mängder tar 
vi emot mot en kostnad.

Farligt avfall!
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In bakom kulisserna  med stadens hjältar

Vattenverket måste fungera dygnet runt, årets alla dagar. En 
av dem som säkerställer detta är Jonas Lindberg, arbetsledare 
inom produktion på Vatten och avlopp.

Jonas Lindberg stänger av 
rörgalleriet för ombyggnation.

F
ascinationen för vatten har alltid 
funnits i Jonas liv. Som 13-åring 
fick han sommarjobb på 
vattenverket.  
Så fort skola och militärtjänst 
var avklarade kom han tillbaka 

till en projektanställning, som snart övergick till 
en fast tjänst. 

– Sedan dess har jag haft flera olika roller. 
Först reparatör, sedan maskinist, drifttekniker, 
driftansvarig och nu arbetsledare. Jag ser mig 
själv jobba här tills jag går i pension, säger 
han. 

Och det kan man som besökare förstå, 
Hyndevad är en ovanligt vacker arbetsplats 
med naturskön utsikt. 

PRECIS SOM DE flesta vattenverk ligger 
Hyndevad fint vid vattnet. 

– Det är en bonus. Men det är förstås mer 
än så som gör att jag trivs. Jag känner ett 
stort ansvar. Vattenverket ska förse många 
med dricksvatten. Det ska alltid fungera. Vi är 
en tajt arbetsgrupp som hjälper varandra. 

Att alltid ha tillgång till rent dricksvatten är 
en förutsättning för ett fungerande vardagsliv 
- och ett fungerande samhälle. 

– Produktion av dricksvatten har blivit som 
ett kall i livet för mig. Det är svårt att tänka 
sig ett liv där det inte kommer rent vatten ur 
kranen, där det inte skulle gå att spola i 
toaletterna. Vattenverket måste fungera 24 
timmar om dygnet, 365 dagar om året. n

”Att producera 
dricksvatten har 
blivit ett kall för mig”

Jonas Lindberg
Arbetsledare inom produktion 
på Vatten och avlopp.

4snabba
1. Vad gör du på jobbet?
Jag håller ihop de trådar 
som krävs för att producera 
dricksvatten till god kvalitet 
och tillräcklig kapacitet.

2. Kontor eller fältjobb? 
Halva tiden är jag ute på 
anläggningarna och halva 
bakom skrivbordet. Det är en 
perfekt mix. 

3. Varför vatten?
Vatten har alltid fascinerat 
mig. När möjligheten gavs att 
få arbeta med denna  
värdefulla råvara så tog  
jag den. Utvecklings-
möjligheterna har gjort att jag 
trivts och stannat kvar. Jag lär 
mig något nytt varje dag.

4. Hur är det att jobba inom 
Eskilstuna Strängnäs Energi 
och Miljö (ESEM)?
Jag trivs på ESEM. Alla 
anställda arbetar för att 
Strängnäs och Eskilstuna 
ska vara bra platser att bo 
på. Som anställd har jag stor 
möjlighet att utvecklas på 
jobbet.

HOS OSS NR 2. 2020  |    15



Tomas Pargélius, eller Pagge som han kallas, har jobbat med 
installation av fiber sedan 2003. 

D
å började vi att bygga 
stadsnätet mellan vissa 
skolor och några kommun-
delsnämnder. Vi har kommit 
en bra bit på väg sedan dess, 

säger Tomas.
En helt vanlig dag drar Tomas på sig sina 

arbetskläder och åker till sin arbetsplats. 
– Jag ingår i en arbetsgrupp med åtta 

elektriker. Vi åker alltid ut och jobbar två 
och två. Det handlar om säkerhet och att 
det ska fungera praktiskt ute i fält, men är 
dessutom trevligt. Den goda stämningen vi 
har inom ESEM är viktig för trivseln, säger 
Tomas.

I ARBETSUPPGIFTERNA INGÅR bland 
annat att blåsa, svetsa och installera fiber 
samt felsöka. 

– Vi är utomhus mycket, vilket oftast är 
härligt. Jobbet är fritt och man styr sin dag 

själv. Dessutom har vi en bra kombination 
mellan tekniskt arbete och kundkontakt.

NÄR DET ÄR dags att installera fiber i ett 
område sker inte bara arbetet ute i marken. 
Tomas och hans kollegor behöver även 
komma in i kundernas hem för att dra kabel. 

– Då träffar man alla sorters människor, 
gamla och unga. Nu är det förstås mer 
distans än tidigare, på grund av läget med 
corona, men det blir ändå ganska mycket 
kontakt med kunderna. Det känns bra att 
få hjälpa till.

Själv bor Tomas i Näshulta utanför 
Eskilstuna och ser fram emot att få fiber 
installerad hemma 2021. 

– Ja, idag är fiber en självklarhet för de 
allra flesta. Det känns bra att veta att man 
varit med och byggt ut stadsnätet, det är 
en viktig pusselbit i ett modernt samhälle, 
säger Tomas. n

Pagge bidrar till att vi  
får en uppkopplad vardag

Tomas Pargélius
Fibertekniker

uFramdragning av fiber  
Vi gräver och ansluter fiber till din 
bostad. Arbetet startar med att vi 
gräver ner fiberkablar i marken fram 
till din tomtgräns. När kablarna ligger 
i marken är nästa steg att leda in 
dem på din tomt.

uGrävning på egen tomt  
För att leda in fiber från tomtgränsen 
till bostaden behöver en skyddsslang 
grävas ner i marken på din tomt. 

uPlacering av skyddsslang  
Skyddsslangen placeras i rännan 
från tomtgräns till husvägg. Via 
skyddsslangen ansluter vi fiber till 
din bostad. Där skyddslangen möter 
husvägg gör vi ett hål in i din bostad 
för att montera användarnod och 
ansluta fiber.

uAnvändarnoden För att kunna 
ansluta din bostad till fiber måste 
en användarnod – spindeln i nätet 
– monteras upp på väggen inne i 
ditt hus. 

uInstallation och driftsättning  
Dags att koppla in fiber i din bostad.  
Sedan aktiverar kommunikations-
operatören anslutningen och 
meddelar tjänsteleverantörerna 
att du har fiber. Du väljer själv 
vilka tjänster du vill ha för telefoni, 
internet och tv.

Så går det till att 
installera fiber
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Xxxxxx xxx 
xxxxxxx xxx?

MÅNGA SOM ARBETAR inom ESEM 
vittnar om den goda andan – en av 

faktorerna till att många stannar länge 
här. Eftersom bolaget är stort, med bred 
verksamhet, finns det alltid möjlighet att 

utvecklas och lära sig nytt, både inom rollen 
men även inom organisationen. 

ESEM ÄR ETT gemensamt driftbolag med ansvar 
för att driva och utveckla EEMs och SEVABs 
verksamheter och anläggningar. Sedan 1 januari 
2014 är alla medarbetare anställda hos oss och allt 
arbete som våra cirka 500 medarbetare utför sker 
på uppdrag av EEM och SEVAB.

OM DU, ELLER någon du känner, har pluggat 
naturvetenskaplig eller teknisk inriktning på 
gymnasiet och är under 21 år så finns möjlighet 
att söka praktik hos oss genom det så kallade 
Tekniksprånget. Som Tekniksprånget-praktikant 
inom Eskilstuna Strängnäs Energi och 
Miljö vill vi att du ska få en 
inblick i hur det är att arbeta 
inom flera av våra affärsområden. 
Därför har vi byggt upp ett 
program där du bland annat får 
arbeta med processer kopplade till 
våra kraftvärmeverk, reningsverk, 
vattenverk samt vårt elnät och stadsnät. 
u Du kan såklart praktisera hos oss även om du 
inte är med i Tekniksprånget eller har gått tekniskt 
eller natur. Vi tar emot elever från gymnasiet och 
yrkeshögskolor inom samtliga områden.  

 SOMMAR- 
JOBB 

Värdefull  
erfarenhet

VI SÖKER DIG som har utbildning och erfarenhet 
inom energi och teknik samt känsla för teamwork 
och gott kundbemötande. För att hålla koll på 
lediga tjänster, följ oss på Facebook och LinkedIn.

PLUGGAR DU PÅ universitet eller högskola och 
ska göra ex-jobb? Hör av dig till oss. Vi tar gärna 
emot ex-jobbare inom olika områden, som energi, 
teknik, vatten och avlopp, hållbarhet och marknads- 
föring. Som ex-jobbare inom ESEM kan du räkna 
med ett helt gäng erfarna och trevliga kollegor att 
luta dig mot.

ÄR DU MELLAN 16 och 20 år och gillar att ta ansvar 
samtidigt som du lär dig nya saker? Vill du prova på 
hur det är att arbeta inom en framtidsbransch? Varje år 
söker vi sommarjobbare till våra olika affärsområden. 
Det kan handla om att hjälpa våra kunder att sortera 
rätt på återvinningscentralerna, utföra reparationer eller 
fixa gräsklippning runt våra anläggningar.

För att alla våra viktiga samhällsleveranser av vatten, el, värme, 
återvinning, fiber och biogas ska fungera krävs kompetenta 

medarbetare. De flesta av rollerna hos oss innebär faktiskt att du får 
möjlighet att ägna dig åt klurig problemlösning på arbetstid! 

Specialist, 
javisst!

EX-jobb

?

Flexibelt

Praktik

 Mer om hur det är att jobba hos oss hittar du på esem.se

Vill du också jobba med viktiga samhällsfunktioner? Se lediga jobb på esem.se/jobba-hos-oss



De flesta av oss har dem – de där stora massorna av tyg i garderoberna 
som svämmar över och snart slukar oss. Och vi fortsätter att fylla på. 

Varje år tillkommer 14 kilo textilier till den överfulla garderoben.

S venskarnas konsumtion av textilier har 
ökat, mycket på grund av att det är så 
billigt med nya kläder samt tyger till 
hemmet. Men det som är billigt har ofta 
ett annat pris, nämligen på miljön, klimatet 
och hälsan. Själva produktionen står för 

80 procent av miljöpåverkan, då stora mängder råvaror, 
vatten, energi och kemikalier används.

VALET AV KLÄDER och textilier väljs sällan utifrån hållbar-
hetsperspektivet, de väljs i första hand utifrån utseende, pass- 
form och pris. Men i en undersökning uppger 83 procent att 

de skulle kunna tänka sig att köpa mindre mängder nya 
textilier, om de visste att det gör skillnad för miljön. Och det 
gör det verkligen. Som konsument finns det mycket du kan 
göra! I stora drag handlar det om att vårda det du har, och 
att minimera inköp av nyproducerat. 

TILL KLÄDERNA SITTER känslor kopplade. De säger vem 
du vill vara, vem du har varit och vad du har upplevt. Det kan 
vara svårt att lämna de känslorna åt sidan. Men är du villig 
att göra det, för att göra skillnad? 

Här kommer tips för hur du kan skapa en mer hållbar 
garderob! n

Börja med att tömma hela din garderob och gå igenom 
det du har. Prova allt och sortera kläderna i olika högar: 
behålla, laga, sälja, skänka, återvinna.

u Om du gillar plagget och är bekväm i det är det en solklar 
keeper. Om inte – lägg då plagget i en av de övriga högarna. Var 
skoningslös. Kläder som är i fel storlek eller som inte är din stil 
kommer att göra mer nytta i någon annans garderob. 

u Har du kläder du gillar men som har små defekter? Spara dem i 
en egen hög, de ska du se till att fixa. 

u Fynda! Plötsligt hittar du ett plagg som du glömt bort. Försök att 
se det med nya ögon. Går det att göra om så att du trivs med det 
bättre? Eller går det att kombinera på ett nytt sätt som gör att det 
blir en favorit? Hitta kreativiteten. 

u När du rensat ut allt är det dags att flytta in det som du 
beslutade dig för att behålla. Organisera garderoben på ett sätt 
som passar dig. Kanske är det att dela upp den i sektioner efter 
årstid, efter färg, eller efter arbetskläder vs. fritidskläder. 

u Ett tips för att hålla koll på vilka kläder du faktiskt använder är 
att vända galgarna åt fel håll. När du använt ett plagg hänger du 
tillbaka det rättvänt. Har du efter ett år fortfarande galgar som 
hänger felvänt? Då är det dags att släppa taget om de plaggen. 

Aktivera din befintliga garderob
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u 80 % av miljöpåverkan sker vid 
produktion av textilierna

u En genomsnittlig svensk köper 
14 kilo textilier per år, alltså 
kläder och tyger till hemmet. 

u 8 kilo textilier per person och 
år slängs i soporna. Hälften av 
det som slängs är helt och skulle 
kunna användas av någon annan.

u Konsumtionen av hemtextilier 
har nästan fördubblats mellan 
2000 och 2017, från 2 kilo per 
person och år till 3,9 kilo per 
person och år.

u Av de textilier som konsumeras 
i Sverige är 80 % producerade 
utanför EU:s gränser.

u 83 % av svenskarna uppger 
att de skulle kunna tänka sig 
att köpa mindre mängder nya 
textilier, om de visste att det gör 
skillnad för miljön.

u Drygt hälften köper i någon 
utsträckning begagnade kläder 
– för merparten av dessa rör det 
sig dock om en mindre del.

u Svenskarna lämnar i 
genomsnitt 3,8 kilo textilier till 
second hand varje år. Men vi 
handlar bara 0,8 kilo.

u För att producera ett kilo 
bomull krävs upp till 29 000 
liter vatten, det krävs även stora 
mängder bekämpningsmedel 
som är skadliga för vår natur.

u Enligt FN:s handelsorgan 
Unctad släpper klädindustrin ut 
mera växthusgaser än flyget och 
sjöfarten ihop!

I Eskilstuna och Strängnäs 
samlar vi in ca. 13-15 ton 

textilier i veckan! Material som 
kommer till användning istället 
för att förbrännas.

Det som du inte använder kan bli någon 
annans favorit. Ge dina kläder chansen 
att byta garderob så att de får komma till 
användning. Du kanske gör någon väldigt 
glad på köpet. 

u Har du någon gång varit på en klädbytardag?  
Win-win för alla inblandade. Du lämnar ifrån dig det 
du inte använder, och får med dig andra plagg helt 
gratis. Varje år anordnar Naturskyddsföreningen 
nationella klädbytardagar, och vi är med på ReTuna 
tillsammans med Folkhögskolan. Tyvärr är alla 
klädbytardagar inställda i år på grund av Covid-19. 
Kanske en mindre klädbytardag med nära vänner kan 
vara en bra idé just i år? 

u De kläder som du tror det finns ett extra värde i, 
testa att sälja dem på nätet. Hitta en passande köp-
och-säljgrupp i sociala medier, eller en annan smidig 
plattform. Det finns även företag som du kan lämna 
dina kläder till så sköter de försäljningen åt dig. 

u Skänk bort – till vänner, bekanta, företag eller 
välgörenhetsorganisationer som kan sälja det 
vidare. Det är alltid bättre att kläderna kommer till 
användning hos någon, än att de ligger oanvända i 
din garderob. 

Byt, sälj och skänk

Hårda fakta
Textilier

Laga det där lilla hålet, färga eller sy om. 
Att använda och vårda det du redan har är 
en av de viktigaste sakerna du kan göra. 
Om varje plagg används dubbelt så många 
gånger jämfört med genomsnittet minskar 
dess klimatpåverkan med nästan hälften.

u Välj galgar av bra kvalitet som inte sliter på 
plaggen. Jackor och kavajer behöver galgar med 
extra stöd för att de ska hålla passformen. 

u Smutsiga gympaskor? Tappa inte hoppet, de kan 
räddas! Använd en tandborste, och en blandning av 
lika delar vatten och bikarbonat. Skrubba och torka av 
med en fuktig trasa. Nu blev de genast trevligare att 
använda igen.

u Färga om. Många naturliga livsmedel innehåller 
starka färgämnen som går utmärkt att färga om 
smutsvita linnen och fläckiga tröjor med. Gurkmeja, 
kaffesump, rödbetor och svart te är några exempel. 
Det finns även textilfärger i färgbutiker om man vill 
färga tillbaka svärtan i sina svarta jeans. 

u Tvättning sliter på kläder. Innan du reflexmässigt 
slänger kläderna i tvätten, prova om den där fläcken 
går bort för hand. Vissa kläder blir som nytvättade 
bara genom att få hänga ute i friska luften ett tag, 
testa att vädra för att minska antalet tvättar i maskin. 

Vårda, lappa och laga

Win Win

Pris för miljön för ett par nya jeans

Pris i butik

12000 liter vatten

399 kr

10 kg växthusgaser 1,5 kg kemikalier
Såhär gör du som har färgsortering
u Lägg textilierna i en rosa påse och knyt ihop 
med en dubbelknut. Använd dubbla rosa påsar 
för att undvika att fukt kommer in till materialet. 
Släng påsen i ditt gröna kärl som vanligt. 

u I rosa påsen kan du lägga kläder, hemtextilier 
och andra saker gjorda av tyg. Tänk på att allt 
måste vara torrt.

u Lägg inte i bälten, skor eller andra hårda saker 
i påsen som riskerar att ha sönder den under 
dess färd i sopbilen.

Så här lämnar du i våra behållare
u Lägg textilier i en valfri plastpåse och knyt 
ihop med dubbelknut. Lägg påsen i våra 
behållare på återvinningscentralerna. 

u Du kan lämna kläder, hemtextilier, hela skor, 
prydnadskuddar, bälten, hattar, hela ryggsäckar 
och väskor. 

u Du kan inte lämna sängkuddar täcken, mattor, 
möbeltyger, stuvbitar, garnnystan, trasiga skor, 
blöta eller oljiga kläder. Sortera det som  
Ej Återvinningsbart vid återvinningscentralen. 

Låt oss ta hand om dina textilier
Om du inte vet vad du ska göra av dina textilier kan du lämna dem till oss, 
vi ser till att de kommer till användning igen.

Källa: Naturvårdsverket



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.

u Läs mer: sevab.com/strangnas-el

TECKNA
STRÄNGNÄS-EL

Elavtalet Strängnäs-el består av 
ursprungsmärkt el från vårt 
kraftvärmeverk i Strängnäs. 
Priset är en mix av rörligt och 

fast elpris beroende på säsong. 

DET UNIKA MED Strängnäs-el är också 
att du stödjer en lokal och ideell förening i 

Strängnäs. Välj bland ett femtiotal 
föreningar som är aktiva ambassadörer 
för Strängnäs-el. Ibland är det svårt att 
välja, då får alla föreningarna del av 
bidraget.

Hos Oss har träffat tre av dessa 
föreningar. Möt Strängnäs Tennisklubb, 
Strängnäs-Malby OL och Jäders IF.

Du känner väl till  Strängnäs-el ? Med elavtalet Strängnäs-el väljer 
du som kund lokalproducerad och förnybar el samtidigt som du stödjer 
din lokala förening. Hos Oss har träffat tre lokala föreningar, Jäders IF, 

Strängnäs Tennisklubb och Strängnäs-Malmby OL.

Smart el för dig 
och din förening 
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Multiplan och spontanaktivitet 
kryddar breddverksamheten

Jäders IF är en i högsta grad aktiv 
förening i samhället Kjula mellan 
Strängnäs och Eskilstuna. Det är 
en fotbollsförening för alla åldrar, 
både tjejer och killar. Många av 
de cirka 330 aktiva medlem-
marna har börjat via föreningens 

bollskola eller fotbollslekis.
– Vi har lag i de flesta åldrar hela vägen upp 

till A-lag för både tjejer och killar. Dessutom har 
vi ett veteranlag, säger Robert Brunnberg, 
kanslist och vaktmästare för Jäder IF:s anlägg-
ning samt sekreterare i styrelsen.

JÄDERS IF ÄR aktiva även utanför fotbollen. 
2019 tog föreningen över ansvaret för midsom-
marfirandet i Kjula och de senaste åren har man 
ordnat fritidsgård en kväll i veckan. 

– Vi försöker få fler ungdomar att hjälpa till 
som ledare, när det gäller fritidsgården, fotbolls-
skolan och till vår nya aktivitetsvecka som vi 
genomfördes första gången 2020.

Fritidsgården har varit välbesökt, konstaterar 
Robert Brunnberg

2019 invigdes också en ny aktivitetsruta, en 
multiplan, för såväl basket, handboll, tennis som 
innebandy. Bredvid ligger en bokningsbar padel- 
bana. Dessutom har en motorikbana skapats. 

– De nya banorna är så kallade spontan- 
ytor. De är öppna för allmänheten, alla kan gå 
hit. Det handlar om att få folk att röra sig 
spontant, säger Robert Brunnberg.

Jäders IF har valt att ingå i samarbetet inom 
Strängnäs-el. 

Vad betyder det för er?
– Att samarbeta med Strängnäs-el är viktigt för 

oss. Varje år startar vi nya lag. Det medför förstås 
kostnader, bland annat för material, så samarbe-
ten som Strängnäs-el ger ett viktigt bidrag. 

Vem kan bli medlem hos er?
– Alla är välkomna till oss. Vi vill växa massor 

och vara en central punkt i Kjula samhälle, både 
för fotboll och spontanidrott, avslutar Robert 
Brunnberg. n

De nya banorna är så kallade spontanytor. De är öppna för allmänheten, 
alla kan gå hit. Det handlar om att få folk att röra sig spontant.”

”Vi har lag i de flesta 
åldrar hela vägen upp 
till A-lag för både killar 
och tjejer”, säger Robert 
Brunnberg.

Jäders IF

”Varje år startar vi nya lag. Det medför förstås 
kostnader, så samarbeten som Strängnäs-el ger 
ett viktigt bidrag”, säger Robert Brunnberg.
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Strängnäs Tennisklubb

Strängnäs Tennisklubb är en klubb med anor. 
Grundad 1920, men hundraårsfirandet 
fick skjutas på framtiden. Istället kan 
klubben fira rekord i antal medlemmar 
som nu är uppe i 500, en ökning med 20 

procent sedan rekordåret 2008. Klubbens lägerverk-
samhet lockade extra många barn i år, men kanske 
kan den fina tillströmningen också förklaras av den 
snabba coronaanpassning som klubben direkt gjorde. 

– 1 april kunde vi flytta ut vår verksamhet. Vi har tre 
bra utomhusbanor som vi snabbt gjorde i ordning. Det 
går att spela tennis ute i nästan alla väder. Vi såg 
direkt skillnad, i mars sjönk närvaron men när vi 
flyttade ut ökade den, säger Henrik Vajstedt, tränare 
och tävlingsansvarig. 

MED VISSA CORONAANPASSNINGAR spelar 
man nu även inomhus. 320 medlemmar spelar 
organiserat på de tre innebanorna, vilket gör att det 
råder aktivitet både på dagtid, sena kvällar och helger. 
Sex dagar i veckan körs tennisskola. I tävlingsverk-
samheten ingår interna tävlingar, nio serielag och 
deltagande i två nationella tävlingar. 

I höst startar klubben även upp Pickleball, en sport 
som kombinerar tennis, badminton och bordtennis. All 
utrustning är på plats.

– Vi funderade på hur vi skulle kunna öka använd-
ningen av våra banor på förmiddagar och dagtid. 

Pickleball passar perfekt, konstaterar Henrik Vajstedt.
Strängnäs Tennisklubb har valt att ingå i samarbe-

tet inom Strängnäs-el. 
Vad betyder det för er?
– Strängnäs-el innebär ett välkommet ekonomiskt 

stöd till verksamheten och till underhåll av banor. Det 
hjälper oss att hålla avgifter nere, vi har kunnat hålla 
medlemsavgifterna på samma nivå i tre år, säger 
Henrik Vajstedt.

Vem kan bli medlem hos er?
– Alla är välkomna till oss, vare sig man är barn, 

ungdom, vuxen eller senior. Vår slogan är ”En klubb 
för alla”. Vi har även inriktningen ”Tennis för alla” 
eftersom vi gärna vill se ett mer mångkulturellt 
Strängnäs Tennisklubb. n

Fördel 
Strängnäs 
Tennisklubb

”Strängnäs-el innebär ett välkommet ekonomiskt 
stöd till verksamheten och till underhåll av banor. 

Det hjälper oss att hålla avgifter nere, vi har kunnat 
hålla medlemsavgifterna på samma nivå i tre år.”

Henrik Vajstedt, 
tränare och tävlings- 
ansvarig på Strängnäs 
Tennisklubb.
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Bra, roliga och utvecklande 
träningsmöjligheter

I Strängnäs-Malmby OL, SMOL, utövas oriente-
ring och längdskidåkning av aktiva personer 
mellan 5 och 80 år. Medlemmarna kan också 
representera klubben i terränglöpning och 
orienteringsskytte. Dessutom arrangerar SMOL 

tävlingar och lopp. 
– Vi har nästan 300 medlemmar. Över hälften är 

aktiva i orientering eller skidåkning, några kör både och. 
En del både tränar, tävlar och är ledare, andra nöjer sig 
med att träna eller hjälpa till på våra aktiviteter, berättar 
Linda Sterner, ungdomsledare för de yngre barnen och 
medlem i styrelsen.

SMOL STRÄVAR EFTER att ha bra, roliga och utveck-
lande träningsmöjligheter för både tjejer och killar i alla 
åldrar och nivåer. Störst fokus läggs på barn och 
ungdomar. 

– Det roligaste som finns är att få följa utvecklingen 
hos våra nybörjare. Inte bara det tekniska som att läsa 
kartan och göra vägval, men också utmaningen i att 
våga springa själv eller lära sig hantera kontrollmissar, 
säger Anna Rahmqvist, ungdomsledare.

På grund av corona har tävlingar och träningshelger 
ställts in. Men corona har även medfört att SMOLs 
träningar blivit extra välbesökta, eftersom fler personer 
är hemma och många andra aktiviteter ställts in. Många 
nya har kommit för att prova på.

– Vi har tur som håller på med idrott som utövas 
utomhus. Vi har kunnat köra träningar nästan som 

vanligt, bara delat upp oss på olika samlingsplatser 
eftersom vi blivit så många, säger Daniel Alneberg, 
träningsansvarig och ungdomsledare.  

SMOL har valt att ingå i samarbetet inom 
Strängnäs-el. 

Vad betyder det för er?
– Sponsorpengar gör det möjligt för oss att bedriva 

träning året runt med fokus på våra ungdomar. Då kan  
vi ordna teknikträningar på kartor, arrangera läger och 
trivselaktiviteter i vår fina klubbstuga, säger Linda Sterner.

Vem kan bli medlem hos er?
– Alla som vill träna med oss eller tävla för oss i 

orientering, längdskidor, terränglöpning eller oriente-
ringsskytte – och som vill stödja vår förening – är 
välkomna som medlemmar. n

Anna Rahmqvist, Daniel Alneberg och Linda Sterner i 
orienterings- och längdskidåkningsklubben SMOL. 

”Sponsorpengar gör det möjligt för oss att bedriva 
bra träning året runt med fokus på våra ungdomar.”

Strängnäs-Malmby OL

I SMOL är det full fart året runt. När det blir 
mörkt på kvällarna åker pannlampor och 
reflexvästar på.

Foto: Privat

Foto: P
rivat
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Varför är det säkrare att ladda med en laddbox?

Vilken huvudsäkring behövs i min villa? Vad kostar det att ladda min bil? 

Svaren på de vanligaste frågorna om elbilsladdning hittar du på hemsidan.

Beställ din laddbox här

Hur snabbt kan jag ladda min bil?1

3 4

2

Med en laddbox får du den snabbaste och mest säkra laddningen. 
Som helhetsleverantör hjälper vi dig hela vägen från planering till 
installation, så att din bil kan laddas tryggt och säkert.

sevab.com/elbilsladdning

Ladda elbilen! 
Tryggt och säkert.

 

På väg hem...

✓


