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

Finns det el i min 
lägenhet när jag flyttar in?

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

Magasinet

2018 tog regeringen beslut om krav på nya funktioner i 
elmätarna. Det innebär att alla elnätsföretag i Sverige behöver 
byta ut eller uppdatera sina elmätare innan 2025. Elmätarbytet 

startade i Strängnäs under hösten 2019 och pågår i flera 
etapper. För majoriteten av våra kunder kommer elmätarbytet att ske 
under hösten 2021 och vara klart till januari 2022. 

 u sevab.com/matarbyteVi svarar 
gärna på 
dina frågor

”Det är tydligt att våra kunder  
ser solenergi som ett sätt att bidra 

till ett bättre samhälle.” 
Tony Roos, projektledare för solcellsparken.

Allt fler produkter på marknaden tillverkas av återvunnen plast och 
nu är det möjligt även för avfallskärl. Går soptunnan sönder skickar 
vi tillbaka den till producenten för materialåtervinning. Hur vet du 
om du har en återvunnen tunna? Den har en lite mörkare nyans. 

u sevab.com

Nya funktioner i mätarna

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

Tänk på att skotta och sanda vägen fram 
till och runt sopkärlet. Låt kärlet stå kvar 
på platsen tills det blivit tömt. 

Vintern är här!

Vi värnar om det lokala föreningslivet   och har nu ett spännande 
samarbete tillsammans med med IFK Mariefred. Samarbetsavtalet 
ska stötta föreningens verksamhet, arbeta för jämställda och håll- 
bara förändringar. Vi agerar bollplank när behov finns. Föreningen 
kan be om stöd, utbyta erfarenheter och kunskap. Miljö, hållbarhet 
och trygghet runt IFK är en värdegrund som vårt varumärke vilar på. 
Vare sig det gäller arbete som säkrare miljö under match, 
HLR-utrustning, återvinningsstationer, hitta samverkansparter, 
stötta med utveckling av fotbollsplaner, säkerhetszoner eller att 
utveckla sektionerna med exempel från Asllanikontraktet.

 
Fredrik Malmberg, varumärkesansvarig, varför IFK 

Mariefred?
– Vi vill belysa behovet av en ökat jämställd sponsring och 
samarbete med våra föreningar. Därför blir det ekonomiska 
tillskotten inte bara viktigt för föreningen utan en ledstjärna 
för hur vi blir mer inkluderande och ansvarstagande för 

HBTQI, NPF, miljö och jämlikhet. 

Sponsring för 
jämställdhet och 
hållbarhet

Nu är soptunnan återvunnen
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Miljön vinner

Staden vinner

Släpp in solen  
i ditt elavtal

– ytterligare en vardagsvinst

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.

Lägg till solkraft i ditt elavtal och få förnybar och  
lokalproducerad solel från våra solcellsparker.

sevab.com/solkraft
Gör din intresseanmälan!
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Hej framtiden,  
här kommer Strängnäs!
DDet har blivit hög tid att 

vinka hej då till fossilsam-
hället. Men vad finns där 
framme, på andra sidan? 

Ofta när vi pratar 
omställning till hållbart samhälle kan det 
verka trist – dra ner på konsumtionen, 
minska bilåkandet, äta mindre kött… 

Men tänk om det är tvärtom! Att det finns 
något ännu bättre bakom hörnet. Kanske en 
lugnare tillvaro, med mindre hets och stress.

OMSTÄLLNINGEN ÄR REDAN i full gång 
– och Strängnäs utveckling lyser stark. 

Ett hållbart samhälle är fullt möjligt med 
hjälp av smarta lösningar. Färgsorteringen 
av avfall är ett exempel på hur vi arbetar 
efter parollen ”det ska vara lätt att göra 
rätt!”. Vi erbjuder smidiga lösningar som 
hjälper Strängnäsborna att leva hållbart. 
Färgsorteringen blir nu ännu bättre, med 
påsar tillverkade av 100 procent återvun-
nen plast.

Ett annat viktigt steg mot ett miljösmart 
samhälle är hållbar vattenanvändning. 
Vattnet är ingen obegränsad resurs, det 

kan vi alltmer bevittna idag. Vattnet förtjänar 
vår uppmärksamhet och omsorg.

I Sverige använder vi dagligen 140 liter 
vatten per person. Det är 40 liter mer 
vatten per person och dag än vad som 
exempelvis förbrukas i vårt grannland 
Danmark. Om vi kan få ner förbrukningen 
mot Danmarks nivå så kan vi se vinster 
som i längden gynnar miljön och hela 
VA-kollektivet. 

EN SOLGLIMT SÅ här i december är att 
det byggs en ny solcellspark på nära håll 
– i Eskilstuna. Är du kund hos SEVAB och 
vill köpa närproducerad, förnybar el? Gör 
en intresseanmälan på sevab.com! n 

Kjell Andersson, vd

”Ett annat viktigt steg mot ett miljösmart 
samhälle är hållbar vattenanvändning. 
Vattnet är ingen obegränsad resurs, det kan vi 
alltmer bevittna idag. Vattnet förtjänar vår 
uppmärksamhet och omsorg.”

Trevlig läsning!
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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 till nytta på 
många sätt. De bidrar till 
mat- och vattenförsörjning, 
vattenrening och kollagring. 
De är också viktiga livsmiljöer 
för ett stort antal växt- och 
djurarter.  Besök Äleby 
våtmark på Selaö, Edeby 
våtmark utanför Stallarholmen 
eller Gorsingeholm i Strängnäs 
och upptäck ett rikt fågelliv.

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  

Bli av med avfall från din 
trädgård. Vi hämtar det 
varannan vecka från april till 
november.

Biltvättarhelg
Ett initiativ från 

Svenskt Vatten. Biltvättar på 
gatan eller garageuppfarten 
förstör vår vattenmiljö. Med 
Biltvättarhelgen vill vi få fler 
att tvätta bilen på en biltvätt.

April
1

15

v14-47

23-24

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

MarsKalendarium  
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

26

27

Hållbar 
julmarknad

Gynna 
det lokala 
förenings- 

livet

17
globala 

mål

 Sommar- 
sopor

sevab.com

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

5

Adventshandel 
– hållbar 

julmarknad på ReTuna
Julhandla hållbart på ReTuna! 
På söndagarna 3e och 4e 
advent får våra återbrukande 
butiker sällskap av lokala 
företagare och UF-företag, 
tillsammans maxar vi jul- 
myset. Köp personliga och 
unika julklappar, nostalgi, 
fint hantverk av återbrukat 
material, julpyssel och 
dekorationer.

December
12 19



Kvitten

Läggesta

Öppettider

2021-2022

Ordinarie dag  Ändras till  
Tisdag  21/12  Måndag  20/12
Onsdag  22/12  Tisdag  21/12
Torsdag  23/12  Onsdag  22/12
Fredag 24/12  Torsdag 23/12

Tisdag  28/12  Måndag  27/12
Onsdag  29/12  Tisdag  28/12
Torsdag  30/12  Onsdag  29/12
Fredag 31/12  Torsdag  30/12

Tisdag     4/1  Måndag     3/1
Onsdag    5/1  Tisdag     4/1
Torsdag    6/1  Onsdag     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

23/12   10-16 
24/12  Julafton Stängt 
25/12  Juldagen Stängt
26/12  Annandag jul Stängt
30/12   10-16
31/12  Nyårsafton  Stängt
1/1 Nyårsdagen Stängt
6/1  Trettondagen  Stängt

Kundservice

mån  7-19
tis 7-16
ons 7-18
tor-fre 7-16
lör Stängt 
sön  9-15 

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

Ändrade 
sophämtningsdagar

Kundservice har stängt julafton, 
nyårsafton och trettondagen. 

Utflyktstips

 Sommar- 
sopor

Ett slott 
för dig

 SMS-
tjänst

Nyår

Trettondags-
veckan

Jul

Slottssafari i Sörmland
Sörmland är Sveriges slottsdestination, en plats med 400 slott, gods 
och gårdar. Här finns tusentals saker att göra. Ta reda på vilket slott som 
passar just dig genom att svara på ett antal lekfulla frågor på 
u slottssafari.se

Utflyktsvägen Gröna kusten
Upplevelser, aktiviteter och restauranger med mera. Stanna till vid en 
gårdsbutik, besök ett museum, bo på mysiga hotell eller Bed & Breakfast. 
Utflyktsvägen Gröna kusten sträcker sig från Södertälje till Bråvikslandet och 
Norrköping med avstickare längs väg 223 och mot Mariefred och Strängnäs. 
u utflyktsvagen.se



Allt fler elbilar, elektrifierad industri, serverhallar och ett  

ständigt uppkopplat samhälle… Hur ska elen kunna räcka till, när 

många behöver den samtidigt? Här krävs innovativa lösningar. 

Här är några av vägarna framåt.

INNOVATIVA INNOVATIVA 
LÖSNINGAR FÖR LÖSNINGAR FÖR 

EN ELEKTRISK EN ELEKTRISK 
FRAMTIDFRAMTID
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Samtidigt som projektet pågår, satsas det 
nationellt på utbyggnad av stamnätet.

Möjliggöra ökad 
energianvändning
u Effektoptimering Eskilstuna är ett 
samverkansprojekt mellan Eskilstuna 
kommun, SEVAB Strängnäs Energi, 
Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna 
Logistik och Etablering samt Mälarda-
lens Högskola. Projektet startade hösten 
2020 och ska frigöra elnätskapacitet för 
att möjliggöra ökad energianvändning 
och fler etableringar.
    För ett energi- och resurseffektivt 
samhälle behövs samverkan mellan 
energiproducenter, energidistributörer 
och energianvändare. I projektet för vi 
samman dessa aktörer för att gemen-
samt hitta lösningar på utmaningarna 
med effektbrist och överföringsbegräns-
ning i vårt elnät. Vi tittar på vad vi kan 
göra lokalt, här och nu.

Lokal reservkraft
u Vissa dagar under den kalla delen av 
året ser vi att bristen på överföringska-
pacitet från vårt överliggande nät skulle 
kunna lösas med hjälp av lokal reserv-
kraft. Vi arbetar just nu med att ta fram 
förslag på avtal och rutiner för att kunna 
sluta avtal med innehavare av reservkraft 
till nästa vinter.

Efterfrågeflexibilitet
u Efterfrågeflexibilitet innebär att företag 
eller privatpersoner flyttar sina effektut-
tag i tiden genom att styra om sin 
elanvändning. Det kan exempelvis 
innebära att ett företag stänger ner  
delar av sin utrustning vid vissa kritiska 
tidpunkter för att kapa de högsta 
effekttopparna.

Fjärrvärme
u Eftersom vårt elnät är som mest 
belastat när det är kallt, är uppvärm-
ningsalternativ som inte använder el 
fördelaktiga för energisystemet. Fjärr-
värme har låg miljöpåverkan och är ett 
bra uppvärmningsalternativ i de delar av 
Strängnäs där det finns. I kraftvärme- 
verken produceras både värme och el 
från förnybara källor, vilket bidrar positivt 
till den lokala elförsörjningen.

Smart fordonsladdning
u En smart laddbox med dynamisk 
lastbalansering innebär att laddboxen 
känner av hur mycket el som används i 
resten av hemmet. I realtid kan ladd-
boxen anpassa hur mycket el som ska 
användas till att ladda elbilen – utan att 
abonnemanget överskrids. Det innebär 
att huvudsäkringen inte löser ut och 
därför behövs ingen uppgradering av 
elnätsabonnemanget, vilket är gynnsamt 
för elsystemet.

Energilagring – vätgaslager
u Tillsammans med Mälardalens 
högskola har vi gjort en förstudie för att 
se om ett vätgaslager skulle kunna vara 
en effektiv lösning för att kapa effekttop-
parna. Tekniken med vätgaslagring har 
stor potential när det gäller exempelvis 
lagring av solenergi. 

Tidsdifferentierade tariffer
u Vi ser över möjligheten till nya 
elnätstariffer för vissa kundgrupper. 
Förhoppningen är att testa nya elnätsta-
riffer för att minska trängseln i elnätet. Utbyggnad 

stamnätet

?Vad är 
effektbrist och 
kapacitetsbrist

Effektbrist   uppstår 

när effekten som 

produceras är för 

låg i förhållande till 

användningen. 

Kapacitetsbrist 

uppstår när elnätet 

är för trångt för att 

leda fram den el som 

efterfrågas vid ett 

givet tillfälle.
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Vana second hand-shoppare var de som kom 
hit, men Anita och Eva ville locka en ny 
målgrupp till återbruksgallerian. 

– Vi ville nå dem som vanligtvis köper nytt. Vi 
vill att de ska komma hit först och kolla om de 
kan hitta det de söker begagnat, innan de köper 
nytt. Då gäller det att allt vi säljer här är helt, rent 
och fräscht, säger Eva. 

– ’Här luktar det inte loppis’ är det många 
som säger när de kommer hit för första gången, 
och då känner vi att vi har lyckats, berättar Anita. 

HOS REMODA SÄLJS möbler och inrednings-
detaljer i lantlig stil. Allt som säljs har de gått 

Strängnässystrarna som 
satsar på återbruk

D et kändes rätt från start, 
vi älskar konceptet här 
och vi var båda sugna 
på att göra någonting 
nytt, berättar Anita. 

Allt började med att 
Anita såg en annons om att fler butiker söktes 
till gallerian. Därefter gick det fort. De sa båda 
upp sig från sina fasta tjänster i Strängnäs och 
började planera för sin nya butik. 

– Alla omkring oss ifrågasatte vad vi gjorde, 
personalchefen på mitt jobb undrade om jag 
hade förlorat förståndet – att jag lämnade ett 
chefsjobb för att börja sälja skräp, berättar Eva. 

Ehentiae non et eum 
rem. Et event accus 
porest que voluptior 
sit ma sus dest etu Öppnade mars 2017

u Under en månad 
såldes 1690 köks-
artiklar, 65 lampor och 
184 tavlor och 633 
inredningsprylar. 

Fakta ReModa

Anita Pettersson är glad att de 
vågade ta steget och satsa på att 
driva en återbrukande butik. ”För 
oss är det julafton varje dag”. 

”Det här är fantastiskt, nog har man sett en loppis förut, men det här är något annat”. 
Kunden som uttalar orden har rest från Lycksele för att besöka ReTuna Återbruksgalleria. 
Bakom kassan i butiken ReModa står ägarna och systrarna Anita Pettersson och Eva Medin.
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igenom, tvättat, testat, lagat och ibland målat.
– Det är snurr på grejerna, vi måste möblera 

om flera gånger per dag. Och varje pryl som 
säljs innebär en vinst för miljön, säger Anita.

Miljövinsten består dels i minskade avfalls-
mängder eftersom man tar till vara på 
produkter som annars hade slängts. Dessutom 
innebär varje köp i gallerian att man undviker 
den klimatpåverkan som ett köp av en 
nyproducerad produkt hade orsakat.

UNDER ÅREN HAR inställningen till begag-
nade varor ändrats, det upplever de båda 
systrarna tydligt. Förr var det vanligare med 
personer som uttryckte att de aldrig handlade 
second hand. Man tyckte till exempel att det 
var viktigt att presenter var helt nya, i nya 
förpackningar. 

– Så är det inte längre. Nu köper folk 
begagnade saker i present och julklapp, och 
det ses ofta som en fördel att det är begagnat 
för det är mer personligt, berättar Eva. 

Strax efter att systrarna öppnat sin butik fick 
ReTuna ett ordentligt uppsving i media. Det var 
ett inslag i BBC, och journalister från hela 
världen började strömma till. 

– Efter ett tag vande man sig vid att det hela 
tiden var journalister och tv-team här. En gång 
var kinesisk tv här och jag var inte så förbe-
redd inför intervjun, men tänkte att ”äsch, det 
spelar ingen roll, jag känner ändå ingen i Kina”, 
berättar Eva och fortsätter:

– Men senare kom det in en tjej här och sa, 
”dig har jag sett på tv i Kina!”. Hon hade bott 
där ett tag, och en kväll när de satt och kollade 
på tv så hade vi dykt upp i rutan. 

Sedan den största mediala 

uppmärksamheten har ryktet om ReTuna även 
spritt sig på hemmaplan. 

– Det händer ibland att en Eskilstunabo 
kommer hit för allra första gången, men då 
ursäktar de sig för att de inte varit här tidigare, 
och säger att deras släktingar skäms för dem, 
berättar Eva.

När IKEA öppnade sin första second 
hand-butik på ReTuna förra året ökade den 
mediala uppmärksamheten igen. 

– Då fick man nypa sig i armen! Vi som hade 
suttit på kvällarna och själva knåpat ihop hur 
vår logotyp skulle se ut. Nu plötsligt ser vi vår 
hemmasnickrade logga bredvid IKEAs, det är 
en overklig känsla, säger Anita. 

FÖRR KUNDE DET vara tomt på kunder vid 
öppning, men det händer aldrig nu. Det är alltid 
folk i rörelse på ReTuna och det upplevs mer 
som en vanlig galleria. 

Systrarna berättar att intresset för återbruk 
och second hand växer för varje år. Allt fler är 
medvetna om miljö, klimatpåverkan och vikten 
av att ta vara på det material som redan finns. 
– Om tio år kommer hela handeln ha förändrats 
drastiskt. Det vi gör här på ReTuna är ingen 
trend, det här är framtiden, säger Anita. n

”Då fick man nypa sig i armen! Vi som hade suttit på 
kvällarna och själva knåpat ihop hur vår logotyp skulle se 
ut. Nu plötsligt ser vi vår hemmasnickrade logga bredvid 
IKEAs, det är en overklig känsla.”

Vårt mål är att man hos 
oss ska kunna handla 
återbrukat men ändå ha 
känsla av att det är nya 
saker, säger Eva Medin. 

Butiken byter skepnad flera 
gånger varje dag, allt eftersom 
sakerna säljs får systrarna 
möblera om och plocka fram 
nya saker.

Allting som säljs 
hos ReModa har 
tvättats, reparerats 
eller gjorts om. 
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Att vi behöver minska våra koldioxidutsläpp har nog inte undgått 
någon. För att uppnå Parisavtalet måste vi i Sverige minska våra åtta 
ton utsläpp per person och år, ner till ett ton per person. Ansvaret 
ligger såklart inte endast på dig som privatperson, det delas med den 
offentliga sektorn och näringslivet. Men om du tror att dina val 
inte gör skillnad är det dags att tänka om! Så hur stor skillnad 
gör de där små vardagshandlingarna då? Här är fem konkreta tips. 

Små val i vardagen  
minskar CO2-utsläppen
Att vi behöver minska våra koldioxidutsläpp har nog inte undgått 
någon. För att uppnå Parisavtalet måste vi i Sverige minska våra åtta 
ton utsläpp per person och år, ner till ett ton per person. Ansvaret 
ligger såklart inte endast på dig som privatperson, det delas med den 
offentliga sektorn och näringslivet. Men om du tror att dina val 
inte gör skillnad är det dags att tänka om! Så hur stor skillnad 
gör de där små vardagshandlingarna då? Här är fem konkreta tips. 

1

4

5

2 3

Använd dina matrester  
som topping på en hemlagad  

pizza i stället för att slänga dem och 
köpa en fryspizza. Då sparar du 1,2 kg 
koldioxidutsläpp. Produktionen av den 

mat som slängs varje år motsvarar 
utsläpp på 2 miljoner ton koldioxid. 

Genom att minska ditt matsvinn  
gör du en stor insats!

Ett år till bara... 
Vänta med att byta ut din 

smartphone. Genom att använda 
den i tre år i stället för att byta ut 
den efter bara två år sparar du 

10 kg koldioxidutsläpp. 

Köp ett par 
jeans second 

hand i stället för ett 
par nya. Du sparar 
pengar, 4600 liter 
vatten och 7,8 kg
 koldioxidutsläpp. 

Lämna alla dina förpackningar 
till återvinning. För varje kilo plast  

som återvinns sparar vi 1 liter olja och  
2 kg koldioxid. Återvunnen kartong minskar 
koldioxidutsläppen med 37 procent jämfört 
med när man använder jungfrulig råvara. 

Det lönar sig att återvinna! 

Använd din  
befintliga vinterjacka 
ett år till i stället för 

att köpa en ny 
– spara 4,7 kilo 

koldioxid. 
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Från en lampa 
till en annan

SECOND SECOND 
H ANDHAND

”Vår planet är vårt gemensamma hem. 
Därför kan vi bara skapa en hållbar värld 

om vi gör det tillsammans med andra.”

u Börja med att byta ut ett 
par viktiga varor som gör 
skillnad för miljö och 
människor. Här är fem 
varor som gör sig bäst när 
de är ekologiska.

u När alla glödlampor är utbytta till LED-lampor beräknas 
elanvändningen minska med 2 miljarder kWh per år i Sverige. 
Det motsvarar den totala energianvändningen hos cirka  
100 000 eluppvärmda villor.

Vad ska du göra om 
just du blir uppringd? 
Avsluta samtalet 
direkt om du inte 
vill teckna ett elav-
tal.  Om du vill 
teckna elavtal, 
ta då reda på:

u Hur lång bindnings- och 
uppsägningstiden är

u När löper ditt nuvarande 
elavtal ut

u Vad brytkostnaden är, 
alltså vad det kostar dig om 
du behöver bryta avtalet i 
förtid

u Hur länge du behåller 
eventuellt kampanjpris och 
vad som händer när 
kampanjen är över

u Be om jämförpriser där 
alla kostnader är inkluderade 
så att du kan jämföra olika 
erbjudanden

u Gör en omvärldsbevakning 
och ta reda på hur andra 
kunder upplever elbolaget.

u sevab.com/elavtalstips

Fakta om textilier    
Svenskarna lämnar i genomsnitt 3,8 kg textilier till 
second hand varje år. Men vi handlar bara 0,8 kg 
från second hand. I Eskilstuna och Strängnäs 
samlar vi in 13-15 ton textilier i veckan! Material som 
kommer till användning i stället för att förbrännas. 

u I Middagskompassen visar 
Paul Svensson och Zeina Mourtada 
hur man kan njuta av riktigt god 
mat samtidigt som man tar hänsyn 
till vår planet. Med sina inspirerande 
vardagsrecept sätter de goda rätter 
på bordet. Tillsammans med 
Naturskyddsföreningen har de 
skrivit en matbok som ger oss den 
hjälp vi behöver för att kunna fatta 
bra beslut. (Bonnier Fakta, 2021)

55
viktiga varor  
att byta till

Jonas Carlehed Hållbarhetschef på IKEA Sverige

eko

u naturskyddsföreningen.se

När 
försäljare 
ringer dig

Tipset!

Bra mat för dig 
och planeten

 1    Kaffe
2    Bananer och vindruvor 

3    Mejeriprodukter 

4    Kött
5    Potatis

SOLKRAFT  
Här tar vi hand om energin som 
finns i solens ljus och omvandlar 
den till el.

SOLEL    
El producerad i ett solkraftverk 
kallar vi solel. Genom att lägga 
till solkraft i ditt elavtal får du 
förnybar och närproducerad 
solel från våra sollcellsparker.

SOLENERGI   
Det är energin som kommer 
från solens ljus.

?
u sevab.com/solkraft

Solenergi
Solkraft  
Solel
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Att vatten gör som vatten vill har vi fått lära oss ordentligt under 
våren och sommaren efter de skyfall som drabbat både Sverige och 
Europa. Vattnet rinner och tar sig fram som det vill och kan orsaka 
stora skador på allt som kommer i dess väg.

Det vi kanske minns mest från året när 
vi pratar vatten är när det regnade 
161 millimeter på ett dygn i Gävle. 
Bilder på raserade vägar, översväm-
made källare och hela områden som 

delvis stod under vatten kablades ut i media. Plötsligt 
blev översvämningar något vi pratade om över kaffet 
på jobbet. Hos oss har vi pratat översvämningar 
längre än så, oftast i form av dagvatten oavsett stora 
eller små mängder.

TVÅ AV DEM som arbetar med dagvattenfrågor är 
Åsa Dalhielm och Johanna Eriksson, där arbetsupp-
gifterna går från strategiskt förebyggande till operativt 
genomförande. 

– Vi kan börja med att konstatera att det inte går 
att blunda för översvämningar längre, nu är det mer 
en fråga om när och hur vi skapar en plan för att 
minska skador, säger Åsa Dalhielm. 

Båda konstaterar att kommuner behöver komma 

längre med sin skyfallsplanering. Strängnäs kommun 
har en dagvattenpolicy som vi är med och uppdaterar. 
Tack vare den har det blivit ännu tydligare hur vi ska 
fortsätta vårt arbete med dagvatten.

– Att ha en policy ger oss möjlighet att skapa 
planer och beredskap. Vi behöver skapa en skyfalls-
plan och kartlägga vilka områden som drabbas 
hårdare och vilka insatser som krävs. Det kan vara allt 
ifrån att se över dagvattenledningarnas kapacitet till 
att sätta upp vallar på specifika vägsträckor, berättar 
Johanna.

MEN VARFÖR BLIR det då översvämningar vid stora 
mängder nederbörd? Jo, det finns egentligen tre 
huvudorsaker. Det första är översvämningar i 
närliggande vattendrag, där höga flöden ofta ger en 
långvarig översvämning som det är svårt att värja sig 
emot. När det kommer skyfall är kapaciteten på 
dagvattensystemen sällan konstruerade för att kunna 
leda bort vatten. Ett annat problem är att det kan 
saknas avrinningsväg för vattnet. Om underhållet inte 
är genomfört ordentligt i diken och vägtrummor leder 
det ofta till översvämning när dagvattnet inte kan 
rinna vidare ut i åar och vattendrag. 

– Alla delar i dagvattenhanteringen är beroende av 
varandra och därför är alla vi som äger mark, vägar 

”Vi kan börja med att konstatera att det inte går att 
blunda för översvämningar längre, nu är det mer 
en fråga om när och hur vi skapar en plan för att 
minska skador.”

Åsa Dalhielm, 
planeringschef 
Vatten och Avlopp.

Vatten utan gränser
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och fastigheter också beroende av varandra. Vi måste 
samverka tillsammans för att kunna genomföra de 
förbättringar och förändringar som krävs för att 
skydda oss från översvämningar, säger Åsa.

– I TAKT MED att städer förtätas ökar andelen 
hårdgjorda ytor som skapar högre dagvattenflöden. 
Samtidigt minskar de naturliga avrinningsstråken för 
dagvattnet. Risken för översvämning blir därför störst 
i stadsmiljö, säger Åsa. 

Därför är naturbaserade lösningar för hållbar 
dagvattenhantering viktiga inslag i stadsmiljön. 
Dagvattendammar, våtmarker och grönytor ger ökade 
livsmiljöer för växter och djur. För några år sen 
anlades en översvämningsvall vid Munkhagsvägen i 
Mariefred efter att platsen haft problem med 
översvämningar.

– För blotta ögat kanske det inte ser ut att vara mer 
än en jordvall med växtlighet på, men översvämnings-
vallen är verkligen mycket mer än så och förhindrar 
att vattnet inte rinner vidare mot närliggande 
områden.

Diken är en återkommande doldis i dialogen kring 
dagvatten, men med den stora magasineringskapaci-
teten, viktig för att skydda oss från framtida 
översvämningar. I Strängnäs finns flera kilometer av 
diken som antingen vi, kommunen, fastighetsägare 
eller privata markavvattningsföretag ansvar för. 

– För att diken ska fungera som tänkt gäller det att 
de underhålls. I vårt arbete har det handlat om att 
ringa in vem som äger diket, skapa underhållsplaner 
för dessa och sen se till att underhållet genomförs, 
förklarar Johanna.

FÖRUTOM ATT HANTERA befintliga anläggningar, 
skapa underhållsplaner och genomföra insatser för 
dagvattenhantering i bostadsområden har vi också en 
skyldighet att planera för hur samhällsviktiga objekt 
ska skyddas vid en översvämning. 

– Det finns idag nationella riktlinjer vid nybyggna-
tion av samhällsviktiga objekt, så som sjukhus och 
brandstationer. Men eftersom de flesta av dessa 
objekt redan är byggda måste man istället se över 
hur man kan säkra viktiga samhällsfunktioner vid en 
översvämning, bland annat genom att göra riskanaly-
ser kring det, berättar Åsa.

Det är också viktigt att förstå att alla bebyggda 

områden har olika förutsättningar och att det 
förändras med åren. Johanna vill poängtera att det är 
komplext att åtgärda och minimera översvämningsris-
ken i bebyggda områden. 

– Tillsammans med andra aktörer som fastighetsä-
gare och väghållare kan vi göra flera olika åtgärder 
som tillsammans ger ett bra resultat. 

Exempel på åtgärder kan vara att bygga vallar eller 
asfaltskilar och på så vis leda bort vatten från 
fastigheten. För att göra rätt insatser tar vi också 
hänsyn till om marken har förändrats med åren.

– Många tänker att det bara borde vara att lägga ner 
bättre och större rör men ett vanligt ledningssystem 
hanterar dagvatten från de normala regnen. För att 
kunna hantera den extrema nederbörden krävs flera 
typer av åtgärder som dammar och diken som kan 
skydda bebyggelse från översvämning, säger Johanna. 

NÄR DET GÄLLER nybyggnation och nya områden 
är förutsättningarna annorlunda. Vid arbeten med nya 
detaljplaner utförs alltid en dagvattenutredning. 

– Det är viktigt att se vad vi behöver göra för att 
hantera dagvattnet och inte öka översvämningsrisken 
i befintliga områden, berättar Johanna. >> 

”Många tänker att det bara borde vara att lägga ner bättre och större rör  
men ett vanliga ledningssystem hanterar dagvatten från de normala regnen. 
För att kunna hantera den extrema nederbörden krävs flera typer av åtgärder 

som dammar och diken som kan skydda bebyggelse från översvämning.”

Våtmarksparker är för många ett vackert rekreationsområde 
men har också en stor funktion för hantering av dagvatten. 
De hjälper till att både rena och fördröja dagvattnet vid 
kraftigare regn och vatten som kommer från områden som 
ligger uppströms, det vill säga högre upp än våtmarksparken. 

Fakta

Dagvatten   är den 
nederbörd i form av 
regn, snö och hagel 
som rinner på hårda 
ytor som vägar och 
tak. I städer finns 
ofta mer hårda ytor 
än grönområden och 
liknande där vattnet 
kan rinna undan 
naturligt, därför leds 
vattnet till brunnar 
som i sin tur leder 
vattnet vidare ner 
i ledningsnätet för 
dagvattnet. 
 

Skyfall  innebär att 
det faller minst 50 
mm regn på en timme 
eller minst 1 mm på 
en minut. De senaste 
40 åren har skyfall 
blivit allt vanligare och 
inträffar oftast under 
sommaren. 

Fakta

Johanna Eriksson, 
utredningsingenjör, 
Vatten och Avlopp. 
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>> Målet är att allt dagvatten ska hanteras nära 
källan, där dagvattnet uppkommer, både för att 
minska översvämningsrisker men även för att 
bevara grundvattenbalansen. 

Men även om vi är inblandade i stora delar av 
dagvattenhanteringen är inte all dagvattenhantering 
vårt ansvar. Fastighetsägarna utanför verksamhets-
området för dagvatten* ansvarar själva för 
dagvattenhantering. Johanna poängterar att det är 
viktigt att fundera kring höjdområden runt huset och 
hur du kan hantera och leda bort vatten på din 
fastighet.  

– Det är viktigt att tänka på att bevara träd och 
växtlighet vid nybyggnation eftersom det bidrar till 
en bra dagvattenhantering och miljö. Om vi skövlar 
träd och växtlighet i nya områden kommer endast 
tio procent av vattnet sugas upp och nittio procent 
rinna vidare. Om träd och växtlighet behålls är 
siffrorna det omvända, säger Johanna. 

HENNES BÄSTA TIPS för att tänka på dagvatten 
är att zooma ut ur området och lyfta blicken.

– Hur kommer det se ut här om 2,5 eller 10 år. 
Gör vi insatserna rätt från början så minimerar vi 
risken för problem framåt när området redan är 
bebyggt och vägarna klara. 

Men även om utmaningarna är stora märks det 
också att kunskapen ökar hela tiden. Åsa upplever 
att vi numera vågar prata om att hus kan ligga i 
översvämningsdrabbade o mråden.

– Trenden i samhället är att om du ska köpa ett 

hus så måste du ha kunskap om riskerna för 
översvämningar och det ställer nya krav på 
fastighetsägare. Idag har du en besiktningsman 
som bland annat går igenom husets konstruktion 
men i framtiden kanske det behöver ingå att 
undersöka hur risken för översvämningar ser ut. 

OCH EFTER SOMMARENS regn har vi verkligen 
lärt oss att vatten inte tar hänsyn till områdes- eller 
tomtgränser. Det förstärker bara det faktum att 
hantering av dagvatten är en gemensam utmaning. 
För utmaning är precis vad det är. 

– Vi vet redan att regnet och översvämningarna 
kommer. Vi är en stark part i det här och har en stor 
påverkan, men vi måste tillsammans hantera 
utmaningarna vi står inför. n

”Om vi skövlar träd och växtlighet i nya områden kommer endast 
tio procent av vattnet sugas upp och nittio procent rinna vidare. 

Om träd och växtlighet behålls är siffrorna det omvända.”

Efter sommarens regn kan vi konstatera att det inte går att 
blunda för översvämningar. Nu gäller det att skapa en plan 
och genomföra insatser för att minska skador.  

 
Skydda din 
fastighet från 
översvämningar 

tips

1    Undersök hur dina 
stuprör är anslutna. 
Stuprör får inte anslutas 
till spillvattenledningar 
(avloppet) utan 
ska kopplas till 
dagvattenledning.

2   Om du inte vill eller 
kan ansluta stuprören 
till dagvattenledningar 
kan du leda ut vattnet 
direkt på gräsmattan för 
en naturlig infiltration. 
Tänk bara på att du inte 
får leda bort vattnet till 
grannarnas tomt.

3   Installera backventiler 
så skyddar du din 
fastighet från att vatten 
från gatans ledningar 
kan ledas in i huset 
genom golvbrunnar. 
Om du installerar 
backventiler är det 
viktigt att utrustningen 
sköts rätt för att skydda 
ditt hus. 

3

Fråga om 
dagvatten

Vi hjälper till!
Kontakta kundservice 
på 0152-460 50

*Ett verksamhetsområde 
är ett geografiskt 
fastställt område 
inom vilket 
kommunen beslutat 
att vattenförsörjning 
och/eller avlopp ska 
ordnas genom en 
allmän kommunal VA-
anläggning.

16    |    HOS OSS NR 2. 2021



Julen är konsumtionens högtid, men hur tacklar vi det 
nu när ett hållbart leverne är viktigare än någonsin? 

Här kommer några tips på hållbara julklappar.

Matupplevelse! 
Laga själv 

eller bjud ut. 
Sörmland är fullt 

av spännande 
ställen där 

lokala råvaror 
och hållbarhet 

står i fokus. 
Till exempel 
Skalla Bord, 

Edsbacka Bistro, 
Osprayfarm, 

Magdakullan, 
Skottvångs gruva 

eller Blaxsta 
vingård.

Till den med 
ett hektiskt liv 
– ge bort tid. 
Erbjud dig att 
passa barnen 

eller hundarna 
eller vad du än 

kan göra för 
att underlätta 
vardagen, så 

att din vän eller 
släkting får helt 
egen tid att göra 
vad den vill med. 

Ge bort något 
du har. Har du 
något du inte 
använder men 
som du vet att 
din vän skulle 
uppskatta? En 
mer personlig 
julklapp än så 

kan det inte bli.  

En tjänst! Är 
du grym på 

att snickra, sy, 
laga mat, meka 

med cyklar 
eller tapetsera? 

Ge av din tid 
och kunskap 

till någon 
som behöver 

tjänsten. 

Handla second 
hand. Det blir 

både personligt 
och hållbart när 
klappen har en 

historia. Besök till 
exempel ReTuna 
Återbruksgalleria 

i Eskilstuna 
och botanisera 

bland inredning, 
sportartiklar, 

vintagekläder, 
miljövänligt 

odlade blommor, 
leksaker, 

teknikprylar och 
mycket mer!

1

2

3

4

5

Fem klimatsmarta 
julklappstips
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u Kommunfullmäktige i Strängnäs 
har beslutat att fjärrvärmerörelsen i 
Strängnäs ska säljas till Solör 
Bioenergi Fjärrvärme AB. Vi 
samarbetar med den nya 
ägaren för att säkerställa att 
övergången ska ske så smidigt 
som möjligt för dig som är 
fjärrvärmekund. Läs mer om 
beslutet och hur det påverkar dig 
som fjärrvärmekund hos oss. 
usevab.com/calor

Fjärrvärmerörelsen 
i Strängnäs säljs 
till Solör Bioenergi 
Fjärrvärme AB

timmar
2

u Tack för all feedback och alla 
bra förslag vi har fått in från er 
gällande den svarta påsen. Vi har 
lyssnat på er och gett svarta 
påsen sina handtag! Fortsätt att 
använda dina befintliga påsar 
som vanligt, och när det är dags 
att beställa en ny rulle kommer 
det att vara svarta påsar med 
hela handtag. Tack för att du 
sorterar!

...på två timmar tar jorden emot lika 
mycket energi från solen som hela 
världens befolkning använder 
under ett år.
 Källa: Energimyndigheten

Någonting att hålla i 
på vägen till sopkärlet

u När du handlar mat tittar du ofta varifrån 
frukten, mejerivarorna eller köttet kommer. 
Märkning och ursprung syns på förpackningar, 
skyltar och klistermärken. Kanske tittar du 
också efter ekologiskt eller kravmärkt för att du 
vill veta att maten framställts under schyssta 
villkor. Samma sak gäller för oss som elbolag 
– vi behöver berätta varifrån elen kommer och 
från vilken källa den har framställts. Det kallas 
ursprungsmärkning och måste anges för den 
el som vi säljer. Anledningen är precis som 

med maten – du som kund ska enklare kunna 
göra ett medvetet val och se vilken klimatpå-
verkan olika elavtal har. 

ÄVEN OM VI inte har några fysiska klistermär-
ken på elen du köper hos oss så hittar du alltid 
ursprungsmärkningen på din faktura och på vår 
webb – allt för att du enklare ska kunna göra 
ett medvetet val. n

u sevab.com/ursprungsmarkning

Fossilfritt såklart

Kärnkraft
34 %

koldioxidutsläpp per kWh
0,0284 g

Förnybara källor
66 %

kärnbränsleavfall per kWh
0,00234 g

Elens ursprung totalt för alla våra elkunder
Visste du att...

När du köper el av oss får du välja hur du vill att 
elen ska vara producerad, det gör du genom valet 
av elavtal och tillval. All el vi levererar är fossilfri och 
det redovisar vi genom ursprungsmärkning.

Vi tänder lamporna, laddar mobilen, lyssnar på musik 
och kollar på datorn samtidigt som tvättmaskinen går... 
Självklarheter. Men var kommer egentligen elen ifrån? 
Och från vilken källa har den framställts? 
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u Tanka el på rätt sätt Ute på vägarna eller 
på väg hem. Oavsett vart du är på väg till du enkelt 
och snabbt ladda din elbil. Du hittar alla publika 
laddstationer oavsett laddoperatör på uppladdning.nu

u Grönt avdrag för installation av laddbox 
hemma. Från 1 januari infördes ett grönt rotavdrag för 
”Grön teknik” som bland annat gäller för installation av 
laddbox hemma. Nu kan du få både material- och 
arbetskostnader avdragna med upp till 50 procent vid 
installation av laddbox hemma. Det gröna rotavdraget 
görs direkt på fakturan, likt avdragen för ROT och RUT.

u De olika typerna Elbil (BEV), laddhybrid 
(PHEV) eller hybrid (HEV)?

BEV   En helt eldriven bil som inte drivs av något 
annat än med elmotor och lagrar energin i ett batteri.
PHEV   Ett slags mellanting mellan elbil och ”vanlig” 
bil. En laddhybrid (plug-in hybrid) har en förbrännings-
motor, som oftast drivs av bensin eller diesel, samt en 
eller flera elmotorer.
HEV   En hybridbil drivs av en kombination av en 
förbränningsmotor och elmotor. Den laddas inte från 
elnätet. Bilen har ett särskilt batteri och elmotor som 
kan driva bilen. Batteriet laddas med energi från 
förbränningsmotorn, och vid inbromsningar.

u Nya rekord – nu är varannan ny bil laddbar!
Prognosen säger 2 500 000 elbilar år 2030. Men hur 
ser det ut just nu? Under september stod laddbara 
fordon för hela 52 procent av nybilsförsäljningen.  
Över 60 procent var elbilar och nu ser laddhybridens 
era ut att vara förbi och vi satsar fullt ut på elbilen. 
Den totala ökningen är 88 300 laddbara fordon under 
2021. Under hela året syns den ökade efterfrågan  
på elbilar (BEV) kontra laddhybrider (PHEV). Under 
2021 har elbilarna stått för 43 procent av de nyregi- 
strerade laddbara personbilarna. Det är en ökning 
med 70 procent jämfört med samma period 2020. n
Källa: powercircle.org

Varannan ny 
bil laddbar

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

Beställ 
  redan idag!

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.

SK
ATTEREDUKTION

F
Ö

R GRÖN TEKN
IK

 
u sevab.com/kop-laddbox

 
u 3,7–11 kW  
u 4,5 meter fast kabel
u Standardinstallation 

Garo GLB+ 
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100 procent 
återvunnen plast!

Under hösten har påsarna i färgsorteringsfamiljen uppdaterats 
till en mer miljövänlig version. De nya påsarna – tillverkade 

av 100 procent återvunnen plast – fasas nu in i hushållen.  
De känns lite annorlunda, de ser lite annorlunda ut, men 

framför allt har de minimal påverkan på miljön.

Dubbel- 
  knut
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V i har under lång tid följt utveck-
lingen för plastpåsar och 
avfallspåsar. 

– Vi är så glada för det nya 
samarbetet vi har med en 

producent som tillverkar våra färgsorteringspå-
sar av återvunnen ensilageplast. Det är en 
riktigt stark typ av plast, berättar Kent Briby, 
Operativ chef för Återvinning. 

Att påsarna ska vara av god kvalitet har alltid 
varit en viktig faktor. De tidigare påsarna var 
gjorda av 70 procent fossilfri plast, även kallad 
bioplast. Men det var inte möjligt att ha påsar av 
100 procent bioplast, då blev de för svaga. 

– Vi har inte kunnat använda påsar av bara 
bioplast eller papper, de påsarna går alldeles för 
lätt sönder för att fungera med färgsorterings-
systemet. Tidigare har man inte kunnat färga 
återvunnen plast, men förra året knäckte 
producenten koden för hur infärgningen skulle 
göras, berättar Kent. 

NU NÄR PÅSARNA tillverkas av återvunnen plast 
blir de inte bara mer hållbara.

– Som ett extra plus håller de nya påsarna 
ännu bättre än tidigare. Det ska krävas mycket 
för att dessa påsar ska spricka, läcka eller gå 
sönder. 

Å andra sidan innebär den återvunna plasten 
nya utmaningar. 

– De nya påsarna kan kännas lite ”kladdiga” 
och knepiga att öppna. Men jag tror att så fort 
man vant sig och fått till det rätta greppet ska 
det inte vara några problem. 

Diskussionen kring påsar och klimatpåverkan 
är komplicerad. När det gäller bärkassar är det 
konstaterat att den mest hållbara påsen är den 
som återanvänds flest gånger. Men när det 
gäller avfallspåsar som endast används en gång 
får man ta hänsyn till andra parametrar. 

– Om man ser till energiåtgång och koldioxid-
utsläpp vid själva tillverkningen, då är plast- 
påsen faktiskt överlägsen papperspåsen. Och 
nu när vi kan tillverka påsarna av 100 procent 
återvunnen plast, ja då är det riktigt bra.

Plast är en het fråga. Ibland uppstår frågan 
om hur miljövänligt det egentligen är med ett 
system som är beroende av plastpåsar.

– Sedan vi införde färgsorteringen har det 
brännbara avfallet minskat med 54 procent 
vilket är en stor vinst för miljön. I förhållande till 

mängden material som vi samlar in och 
återvinner är påsarnas andel mindre än en 
procent. När det är enkelt att sortera blir mer 
material sorterat och återvunnet, så färgsorte-
ringssystemet är en solklar vinst för miljön trots 
användandet av plastpåsar, berättar Kent. 

PÅ SIKT PLANERAS det för att skapa ett 
cirkulärt kretslopp för färgsorteringspåsarna.

– Planen är att vi framöver ska separera ut 
färgsorteringspåsarna och skicka tillbaka dem 
till producenten för återvinning. Vi tittar även på 
att börja samla in ensilageplast vid återvinnings-
centralerna, då kommer det materialet kunna 
återvinnas till färgsorteringspåsar. Planen på 
sikt är alltså att skapa ett cirkulärt flöde för vår 
plast. 

Hur ska man då göra för att få de  
nya påsarna? 

– Fortsätt att använda de påsar du har 
hemma, precis som vanligt. När du behöver nya 
beställer du det via din postlåda. Vi fasar in de 
här nya påsarna. Lagret med orange påse tog 
slut redan i oktober, vilket innebar att orange 
påse av återvunnen plast var först ut till 
hushållen. Resten av påsarna kommer allt 
eftersom. n

Planen på sikt är att skapa ett cirkulärt flöde för färgsorteringspåsarna, 
där de kan återvinnas om och om igen, berättar Kent Briby, operativ 
chef, Återvinning. 

”Om man ser till energiåtgång och koldioxidutsläpp 
vid själva tillverkningen, då är plastpåsen faktiskt 
överlägsen papperspåsen. Och nu när vi kan 
tillverka påsarna av 100 procent återvunnen plast, 
ja då är det riktigt bra.”
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u 14 april 1903 
åkte ångfartyget 
Mariefred ut på sin 
jungfrufärd och har, 
bortsett från förra 
året, kört sina turer 
varje år sedan dess. 
u Totalt har två 
bränder härjat på 
båten.
u En vanlig säsong 
åker cirka 15 000 
personer med den 
anrika ångbåten.

u 14 april 1903 
åkte ångfartyget 
Mariefred ut på sin 
jungfrufärd och har, 
bortsett från förra 
året, kört sina turer 
varje år sedan dess. 
u Totalt har två 
bränder härjat på 
båten.
u En vanlig säsong 
åker cirka 15 000 
personer med den 
anrika ångbåten.

u 14 april 1903 
åkte ångfartyget 
Mariefred ut på sin 
jungfrufärd och har, 
bortsett från förra 
året, kört sina turer 
varje år sedan dess. 
u Totalt har två 
bränder härjat på 
båten.
u En vanlig säsong 
åker cirka 15 000 
personer med den 
anrika ångbåten.

FAKTA  
Ångfartyget 
Mariefred

I vår förening är vi runt 530 medlemmar 
som alla arbetar med att sprida 
information om ångfartyget Mariefred. 
Vårt mål är att verka för ångfartyget 
Mariefreds fortbestånd som levande 

museifartyg på sin ursprungliga och enda trad, 
Stockholm-Mariefred. Föreningen lämnar årliga 
bidrag till s/s Mariefred och organiserar insam-
lingar till större projekt, förklarar Hannu Lehmus 

som är ordförande för föreningen Ångfartyget 
Mariefreds Vänner.

ÅNGFARTYGET MARIEFRED, SOM i folkmun 
kallas Maja, sattes i trafik år 1903 på traden 
Stockholm-Enhörna-Mariefred. Under den isfria 
säsongen var hon under många år i första hand 
ett fraktfartyg, men allt eftersom frakterna 
minskade blev hon i stället en mer utpräglad 

Kan man vara kompis med ett fartyg? Självklart! Föreningen Ångfartyget Mariefreds 
Vänner är en udda fågel i Strängnäs kommuns annars idrottsrika föreningsliv. Här arbetar 

medlemmarna aktivt för att en viktig del av Mariefreds kulturarv ska finnas kvar.

Den fantastiskt fina väntpaviljongen vid ångbåtsbryggan på Kölnholmen. Owe Peterson och Margit Lehmus 
värnar om både ”Maja” och Mälartrafiken, såväl för idag som för framtiden.

Ett fartyg  
behöver sina vänner
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”Maja är Mälarens sista 
ångfartyg i reguljär trafik.  
Man kan säga att hon är ett 
levande museum på vatten och 
ett fönster tillbaka i tiden i 
Mälartrafikens historia.” 

turistångare. I över 100 år har hon seglat på 
trad under samma namn, med samma ångma-
skin, med få förändringar ombord och eldas 
fortfarande med kol. 

– MAJA ÄR MÄLARENS sista ångfartyg i 
reguljär trafik. Man kan säga att hon är ett 
levande museum på vatten och ett fönster 
tillbaka i tiden i Mälartrafikens historia. Vi i 
föreningen arbetar för att man ska kunna ta del 
av den här biten av historien både nu och även 
fortsatt framåt, säger Hannu.

Föreningen Ångfartyget Mariefreds Vänner 
har valt att ingå i samarbetet runt Strängnäs-el. 

Vad betyder samarbetet för er?
– För att kunna hålla ångbåten i levande 

trafik krävs ett ständigt renoveringsarbete och 
såklart ett ekonomiskt stöd, därför betyder 
samarbetet mycket för vår förening.

Vem kan bli medlem i er förening?
– Alla kan såklart bli medlemmar! Det spelar 

ingen roll om du är bosatt i Mariefred och värnar 
om det lokala ångfartygets historia och 
fortlevnad eller om du är turist som åkt en tur 

med båten under sommaren eller om du är en 
sann ångbåtsentusiast från andra delar av 
Sverige, säger Hannu.

Hur har pandemin påverkat er 
verksamhet? 

– Ångbåtstrafik i corona-tider går helt enkelt 
inte ihop. Historiskt sett har vi gått igenom 
världskrig, två bränder och en havererad 
ångpanna och har ändå i 117 år alltid kunnat 
hålla våra turer. Men med pandemin tog det 
stopp. Under 2020 gick båten inte alls och i år 
har vi haft en kortare säsong och endast tagit 
emot en tredjedel av de passagerare som vi kan i 
vanliga fall. Det har varit knackigt men vi märkte 
samtidigt att årets premiärtur var väldigt efter-
längtad. Nu ser vi fram emot nästa år som vi 
hoppas blir helt vanlig säsong, säger Hannu. n

I över 100 år har ångfartyget Mariefred seglat på turen 
Stockholm-Enhörna-Mariefred.

”För att kunna hålla 
ångbåten i levande 
trafik krävs ett ständigt 
renoveringsarbete och 
såklart ett ekonomiskt 
stöd, därför betyder 
samarbetet med 
Strängnäs-el mycket  
för vår förening”, 
förklarar Hannu 
Lehmus, ordförande i 
föreningen Ångfartyget 
Mariefreds vänner.

u Med Strängnäs-el får du  
lokalproducerad och förny-
bar 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

Anmäl din 
förening till 
Strängnäs-el

Åk med i sommar

u Som ambassadör för 
Strängnäs-el, vårt populära 
och lokala elavtal, får din 
förening vara med och ta 
del av vårt sponsringsbidrag.

u  Anmäl din förening 
innan 1 september 2022 
för att komma med som 
ambassadör 2023.
sevab.com/bliambassador

Från mitten av juni till 
september kan du åka med 
ångbåten på dessa trader:

u Stockholm – Mariefred t.o.r. 
Turen tar cirka 3 ½ timme 
enkel väg.

u Mariefred – Taxinge Näsby 
t.o.r. Turen tar cirka 25 minuter 
enkel väg.

Ett fartyg  
behöver sina vänner

”Håll ångan uppe” är en fras man 
återkommande använder i Föreningen 
Ångfartyget Mariefreds Vänner.
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På ICA Bengtsson, mitt i Strängnäs, 
är stämningen familjär. Många 
handlar i butiken flera gånger i 
veckan – och har gjort det under 
många år.

Peter Hallgren är butiksägare och kom till 
Strängnäs från Södertälje 1988. 

– Jag tog över ICA Bengtsson, som starta-
des 1968. Vi bestämde oss för att behålla 
namnet - det var så pass välkänt. 

PETER HAR ICA-FÖRETAGANDET med sig 
hemifrån. 

– Min far drev butik i Eskilstuna. Han blev 
100 år och jobbade en bra bit över pension. Nu 
är jag 68 år och ska väl snart börja runda av 
yrkeslivet. Jag har sån tur att hela familjen 
jobbar inom företaget – min hustru Birgitta och 
våra barn David och Anna. Planen är att David 

och Anna ska ta över butiken när jag slutar. 
Mycket har ändrat sig under de år Peter drivit 

butiken. Exempelvis har utbudet av internatio-
nell mat på hyllorna blivit större. Men andra 
saker förblir sig lika.

– Våra starka sidor har alltid varit läget, att 
det är smidigt att handla här. Och så den 
personliga servicen med närheten till kunderna. 
Vi har även manuell köttdisk torsdag till lördag 
och manuell fiskdisk måndag till lördag, vilket är 
uppskattat.

ICA Bengtsson vill fortsätta att vara en 
samlingsplats i Strängnäs.

– Vi vet hur viktigt det lokala är. Att det finns 
ett bra utbud i butikerna, så att Strängnäsborna 
kan handla på hemmaplan. Ett starkt förenings-
liv är också viktigt för bygden. Därför sponsrar 
vi en rad lokala idrottsföreningar, som Sträng-
näs tennisklubb, IK Viljan, Fogdö golfklubb, 
Strängnäs golfklubb och Strängnäs 
innebandyklubb.

NÄR DET KOMMER till att välja elavtal gäller 
samma inriktning.

– Vi vill ha lokala samarbeten så långt det är 
möjligt. SEVAB är en pålitlig leverantör som vi 
känner oss trygga med. Vi har varit elhan-
delskunder hos SEVAB sedan 1988. Det blir 
nog många år till! n

Domkyrkan, väderkvarnen och hamnen. Strängnäs har sina 
landmärken och samlingsplatser. En del med anor från 
medeltiden, andra lite mer nutida – som ICA Bengtsson.

Närheten till 
kunderna största 
styrkan

”Vi vet hur 
viktigt det 

lokala är. Att 
det finns ett 
bra utbud i 

butikerna, så att 
Strängnäsborna 

kan handla på 
hemmaplan.”

ICA Bengtsson är nöjd 
elhandelskund hos 
SEVAB sedan 1988.
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u Kundbesök:  
Cirka 800 000 per år

u Anställda:  
35 personer, räknat på 
helåret. ”Strängnäs är 
ju en sommarstad, så 
då behöver vi vara fler i 
butiken.”

FAKTA  
ICA Bengtsson

Peter Hallgren utanför 
sin butik ICA Bengtsson 
– en populär träffpunkt i 
Strängnäs.
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Föreningen bildades redan 1949 
och har idag runt 250 medlem-
mar. Förutom att vara en 
förening för aktiva hundägare  är 
Strängnäs Brukshundklubb även 

en frivillig försvarsorganisation. 
– Vårt uppdrag är stort och brett. Vi har 

allmänlydnadskurser där vi utbildar helt vanliga 
”Svensson”-hundar genom till exempel 
valp- och lydnadskurser samtidigt som vi 
också tränar upp hundar för att kunna förse 
Försvarsmaktens förband med patrullhundar. 
Vi utbildar också hundförare och hundbefäl, 
säger Anders Åberg som är suppleant i 

styrelsen för föreningen.
Strängnäs Brukshundklubb har valt att ingå 

i samarbetet med Strängnäs-el.
Vad betyder det för er?
Samarbetet för med sig mycket positivt. Inte 

bara det ekonomiska bidraget vi får genom 
samarbetet men också möjligheten att vi kan 
nå ut till fler så att fler får upp ögonen för oss 
och det vi gör. 

Vem kan bli medlem hos er?
– Vem som helst som vill ha roligt och 

utvecklas tillsammans med sin hund. Det 
vanligaste är att man blir medlem i och med 
att man köpt en valp och vill gå en valpkurs. 

Föreningen för 
förare, befäl och 
Svenssons
Ute vid det gamla militära övningsfältet på Vansö finns en klubbstuga 
med stora grönytor. Här huserar Strängnäs Brukshundklubb och har 
gjort det sedan 1991. Hit kan du som är hundägare vända dig för 
att lära din hund goda vanor och för att lära dig hur du på bästa sätt 
bygger en trygg och bra relation till din fyrbente vän.

Till Strängnäs Brukshundklubb kan du vända 
dig för att lära dig hur du bygger en trygg och 
bra relation till din hund.

Till oss kan man komma för att träna sin hund och för att umgås med likasinnade, säger 
Anders Åberg, suppleant i styrelsen för Strängnäs Brukshundklubb.

u Med Strängnäs-el får du  
lokalproducerad och förny-
bar 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

Anmäl din 
förening till 
Strängnäs-el
u Som ambassadör för 
Strängnäs-el, vårt populära 
och lokala elavtal, får din 
förening vara med och ta 
del av vårt sponsringsbidrag.

u  Anmäl din förening 
innan 1 september 2022 
för att komma med som 
ambassadör 2023.
sevab.com/bliambassador
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Men vi har även andra kurser för hundar och 
hundägare. Du kan också tävla tillsammans 
med din hund eller utbilda dig till instruktör, 
tävlingsledare eller domare, säger Anders. 

Hur har pandemin påverkat 
föreningen?

– Tävlingsverksamheten har såklart legat 
lågt men i övrigt har vi inte påverkats så 
mycket. I och med att vi har stora marker att 
röra oss på vid klubbstugan har vi kunnat 
anpassa oss till restriktionerna och genom-
fört kurserna med avstånd mellan deltagare 
och kursledare.

Pandemin och hemmajobb har 
gjort att fler väljer att skaffa hund. 
Har ni märkt av det?

– Vi har sett ett tryck på valpkurser, så vi 
har absolut märkt av det. Men vi har också 
märkt av det på det sättet att det är många 
som har kommit hit till klubben med sina 
hundar för att umgås. Vi är något av en 
social inrättning, framför allt kanske för de 
som är äldre och som har haft det lite 
svårare under pandemin. Till oss på Sträng-
näs Brukshundklubb kan man komma både 
för att träna sin hund och för att umgås med 
likasinnade, säger Anders. n

Under pandemin är det fler som har kommit ut till 
klubben med sina hundar. 

Ett av föreningens uppdrag är att träna upp hundar för att kunna 
förse Försvarsmaktens förband med patrullhundar. 

FAKTA  
Strängnäs 
Brukshundklubb
u Grundades1949 

u Ca 250 medlemmar

”l och med att vi har stora marker att röra oss på vid klubbstugan 
har vi kunnat anpassa oss till restriktionerna och genomfört kurserna 
med avstånd mellan deltagare och kursledare.”

Många medlemmar tillbringar ofta helgerna på klubben, 
då är det praktiskt med husvagn.
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Inblick vardag 
hösten 2030
Vi har snabbt vant oss vid ett uppkopplat liv men hur ser 
vår vardag ut om 10 år? Vi har kikat in i framtiden där 
fiberuppkoppling möjliggör nästan allt och lite till. 

Du vaknar utvilad, din väckar- 
klocka har läst av dina 
värden och valt att väcka 
dig när befinner dig helt 
rätt i sömncykeln. Precis 

som du misstänkte igår har en förkylning 
brutit ut under natten, halsen känns tjock 
och huvudet värker.

DOFTEN AV NYBRYGGT kaffe letar sig in 
i sovrummet och din favoritpodd hörs från 
köket. Just det där med att vakna till varmt 
kaffe är något du lärt dig uppskatta lite 
extra nu när du lever ensam. 

Du hör hur vinden viner runt knuten men 
inne är det varmt och gott eftersom 
uppvärmningssystemet redan anpassat sig 
till rådande temperatur efter att ha synkat 
sig med väderleksrapporten. 

På ytterdörren hänger redan halstabletter 
och näsdukar eftersom ditt smarta hem 
redan igår registrerade att din röst lät 
annorlunda och därför såg till att medicin 
skulle finnas tillgängligt på morgonen. 

Det var tur att barnen tjatade igenom den 
fiberanslutningen för fem år sedan trots att 
det kändes onödigt på ålderns höst. Det 
känns trots allt tryggt att veta att smarta 
produkter håller koll på hälsan och att 
slippa oroa sig för att huset håller rätt 
temperatur. Och så var det ju det där med 
kaffet förstås…

INTE BARA VÅRA egna hem, utan även 
städer och samhällen kommer att bli 
smartare i framtiden. Vi har pratat med 
Ragnar Lindén som är hållbarhetsutveck-
lare på Strängnäs kommun. 

Hjälpande 
sensorer på 
utsidan 
u Meddela när det är dags 
att tömma återvinningskärl.

u Hålla koll på när det är 
läge att tömma offentliga 
papperskorgar. 

u Mäta trafikflöden och 
nyttjande av parkerings-
platser för att optimera 
stadsplanering.

u Göra gatubelysningen 
smartare. Sensorer känner 
av när någon är i närheten, 
då slås lamporna på. Utöver 
energivinsterna sparar den 
här typen av gatubelysning 
in kostnader på underhålls-
arbetet. Eftersom de smarta 
LED-lamporna själva 
säger till när de är slut, 
slipper tekniker åka ut och 
kontrollera när lamporna är 
trasiga och behöver bytas ut. 

u Fuktsensorer talar om 
när det är dags att vattna 
blommor och nyplanterade 
träd i stadens parker.

u Uppkopplade lokaler är ett 
sätt för exempelvis skolor att 
mäta ljudnivå, belysning och 
luftkvalitet. 

u I Holland har man placerat 
sensorer på cyklar så att 
cyklisten kan välja väg utifrån 
luftkvalitet.
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– År 2030 är det vanligt att ha solceller 
på sitt tak. Solcellssystemet, billaddningen 
och hushållets övriga större förbrukare som 
värmepumpar är uppkopplade mot samma 
tjänst. Allt anpassar sig i den mån det går 
efter elpris och väder, säger Ragnar Lindén.

– Många kommer även använda batteriet 
i sin elbil som en buffert. Det kan med hjälp 
av smarta tjänster och timdebitering både 
jämna ut belastningen i elnätet och spara 
pengar till hushållskassan. Vanligt är av 
samma anledning att ha en batteribank i 
hemmet, säger Ragnar n

”Solcellssystemet, billaddningen och hushållets 
övriga större förbrukare som värmepumpar är 
uppkopplade mot samma tjänst. Allt anpassar 
sig i den mån det går efter elpris och väder.”

u År 2030 vill vi helst ha smarta 
system som effektiviserar resursförbruk-
ningen i hemmet. Nästan en tredjedel av 
de som svarar vill dessutom se integre-
rade kökslösningar som minskar svinn 
och nästan lika många vill se eldrivna 
transportmedel.

u En stabil internetuppkoppling är 
såklart avgörande. Därför tycker nästa 
tredjedel att ett snabbt internet är ett 
måste vid bostadsköp om tio år. 

Fotnot: Undersökningen visar även att snabbt 
internet är lika viktigt för alla oavsett ålder.

u För att nå bredbandsmålen bedömer 
Post- och Telestyrelsen (PTS) att ett nytt 
stödprogram är nödvändigt. Det största 
hindret för fiberutbyggnaden är de höga 
kostnaderna. Myndigheten har tidigare 
föreslagit ett nationellt stödprogram med 
högre grad av regional prioritering för att 
lättare kunna rikta medel till de områden 
där behovet av bredbandsstöd är störst.

Utbyggt 
fibernät  
– framgångsfaktor för utveckling 

Smarta hem 
2030   
– resursförbrukning i hemmet  
mest intressant

Vi har tagit del av Skanskas 
rapport Bostadsrapporten där 
drygt 2 300 svenskar fått 
svara på frågor om framtidens 
hem. Undersökningen visar att 
svenskarna värderar smarta 
lösningar som gör hemmet mer 
hållbart högt. 

Ragnar Lindén, 
hållbarhetsutvecklare 
på Strängnäs 
kommun.
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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 550 medarbetare utför sker 
på uppdrag av EEM och SEVAB.

OM DU 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 ESEM vill vi att du 
ska få en inblick i hur det är att arbeta 
inom flera av våra affärsområ-
den. Därför har vi byggt upp ett 
program där du bland annat får 
arbeta med processer kopplade 
till våra kraftvärmeverk, renings-
verk, 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 gymna-
siet 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.

Välkommen att vara en del av ett modernt bolag med schyssta och 
modiga kollegor. Tillsammans ser vi till att invånarna och företaget 

i våra två kommuner får en fungerande i vardag. Här är några  
av vägarna in i Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Specialist, 
javisst!

EX-jobb

?

Flexibelt

Praktik

Bli en av oss

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

Det är roligt att arbeta med viktiga samhällsfunktioner! Se lediga jobb på esem.se/jobba-hos-oss
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ex år har gått sedan Katarina 
lämnade sitt tidigare jobb och skrev 
under anställningsavtalet på ESEM, 
något hon inte ångrat.

– Det här är ett superbra företag. 
Jag känner mig trygg och har underbara 

kollegor som gör mycket för trivseln. De är mer 
än kollegor – det är vänskap på jobbet.

Katarinas titel är kundkommunikatör. Hon har 
sin arbetsplats i receptionen på Kungsgatan i 
Eskilstuna.

– Receptionen är navet där alla på huvudkon-
toret passerar morgon och eftermiddag. Jag 
snappar upp hur de som går förbi verkar må 
– om det är något som skaver kanske jag kan 
hjälpa till att vända det. Det är min grej! Jag 
älskar helt enkelt när människor skrattar och ler.

I ARBETSUPPGIFTERNA INGÅR att ta emot 
kundbesök, svara på mejl från kunder, hantera 
intern service som att ordna med exempelvis 
lunchbeställningar och nya id-taggar samt sköta 
posthanteringen.

– Det blir många personliga möten – vilket jag 
trivs väldigt bra med. 

Åren som Katarina jobbat med att svara på 
kundernas frågor har gett henne god kunskap 
om ESEMs breda verksamhet.

– Frågorna är många och spänner över alla 
tjänster vi levererar – och det är ju en hel del. 
Många har frågor om sophämtning och elavtal, 
men det kan lika gärna handla om fjärrvärme, 
fiber samt vatten och avlopp. Många har även 
fakturafrågor. 

PANDEMIN HAR GJORT att jobbet med att 
möta kunderna ändrats en del.

– Kundmottagningen har varit stängd, vilket 
varit tråkigt. Men positivt är att de digitala 
lösningarna blir allt bättre – och att fler använder 
dem. Vi har många bra funktioner på webben.
Kunder som vill ha snabba svar kan ställa frågor i 
chatten. De som exempelvis ska anmäla flytt 
eller vill ha slamtömning, fyller i formulär på 
webben. Men vi finns fortfarande där för de 
kunder som behöver hjälp med något ärende! 
Ibland vill man ju faktiskt ha svar från en 
människa som lyssnar – och förhoppningsvis ger 
det där lilla extra. n

Jag vill teckna elavtal, 
hur gör jag då?

u Läs mer på  
sevab.com/teckna-elavtal

 
Hur gör jag en 
flyttanmälan?

u På sevab.com/flyttanmalan 
hittar du all info du behöver.

 
Hur gör jag för att få fler 
färgsorteringspåsar?

u Ta en påse av de färger du 
behöver och kläm fast dem på 
din brevlåda. Det går även bra 
att skriva en lapp och fästa 
på brevlådan för att meddela 
brevbäraren vilka färger du 
behöver. Posten levererar nya 
rullar med påsar hem till dig 
inom fem arbetsdagar. 

 

Vanliga frågor 
och svar

”Jag tänker att magkänslan visar hur man har det på jobbet. 
Och min magkänsla ropar ’tjoho!’ varje morgon.” Det berättar 
Katarina Lundin, som jobbar med kundservice inom ESEM.

”Jag vill ge det lilla extra”

”Ibland vill man 
ju faktiskt ha svar 
från en människa 

som lyssnar 
– och förhopp-
ningsvis ger det 
där lilla extra.”

Kundservice

Katarina Lundin

Nu har vi Nu har vi 
öppet som öppet som 

vanligtvanligt

Mån-ons 8-16, tors 9-16, fre 8-16
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Anders Sundström har jobbat med att hämta invånarnas 
avfall i 32 år. ”Yrket har förändrats under åren, framför allt har 
arbetsmiljön förbättrats enormt. Men friheten och den goda 
gemenskapen på min arbetsplats är sig lik!”

”Det här är inte en sopbil, 
det är en värdetransport”

nders började sin yrkesbana som chaufför 
inom återvinning direkt efter lumpen. 

– Då fick man fortfarande släpa på 
tunga säckar, ofta från källarplan upp till 
sopbilarna. Man fick ta i och blev 

smutsig. Senare gick det över till att vi rullade kärl, 
men numera sköter våra fordon det mesta grovarbetet. 

HAN SITTER I en ljus, fräsch förarhytt med bekväm-
ligheter som micro, kylbox och bluetooth. På sidan av 
bilen står det ”Det här är inte en sopbil. Det är en 
värdetransport.” 

Synen på själva avfallet har förändrats radikalt. 
– Förr blandade vi ju i princip allt, både grovsopor 

och hushållssopor på ”tippen”. Men nu är våra bilar 
lastade med flera ton värdefullt material. Då var det 
insamling av sopor, nu är det behandling och 
återvinning som gäller. Allt har ju ett värde, men bara 
om det blir rätt sorterat. Där behöver vi kundernas 
hjälp, säger Anders med ett leende.

HAN RATTAR VANT bilen på smala villagator. Vänder 
på en femöring och vinkar till ett pensionärspar som 
dricker förmiddagskaffe i trädgården. Idag ska bruna 
trädgårdskärl hämtas.

– Trädgårdskärlen är till 99 procent korrekt sorterade. 
Visst kan någon råka slänga i en plastkruka, men 
annars är det väldigt bra gjort. Även hushållsavfallet i 
de gröna kärlen är överlag väl sorterat. 

I de fall det krävs bättring på sorteringsfronten 
registreras det i systemet. Kunden får ett brev med 
information. 

– De flesta gör som sagt ett strålande jobb med att 
sortera rätt. Och färgsortering är ju smart – enkelt, 
bekvämt och med effekt, som jag brukar säga. Sedan 
kommer nästa steg, att minska vårt avfall. Då behöver 
nog alla fundera, vad slänger jag och hur kan jag 
minska på det? Jag och min hustru tog tag i det där 
med matavfall för några år sedan. Vi bestämde oss 
helt enkelt – vi ska inte slänga någon mat i onödan. 
Och så blev det! n

u För att vi ska kunna 
göra ett bra jobb kan 
du hjälpa oss genom 
att se till att sopbilens 
arm hindersfritt 
kommer åt ditt kärl vid 
sophämtning. 
u Placera sopkärlet 
med öppningen utåt 
senast kl. 06.00 på 
hämtningsdagen.
u Låt kärlet stå kvar 
på platsen tills det blivit 
tömt. 
u Klipp och röj från 
växtlighet runt kärlet.
u Kärlet måste ha fritt 
från hinder minst 60 
cm runt om och 4,5 m 
ovanför.
u Skotta och sanda 
runt omkring kärlet 
vintertid.

”Trädgårdskärlen är till 
99 procent korrekt sorterade. 
Visst kan någon råka slänga  
i en plastkruka, men annars 

är det väldigt bra.” 

Så placerar du 
din soptunna

Anders 
Sundström

Chaufför
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”Det gäller att skapa platser i våra städer för avrinning 
– då får vattnet någonstans att ta vägen istället för att 
samlas och orsaka översvämningar.”

u De finns lite överallt på 
våra gator, är till för att leda 
bort dagvatten så att det inte 
ska bli översvämningar. Tyvärr 
hamnar det också en hel del 
annat i dem som inte är lämpligt. 
Cigarettfimpar är vanligt. 
Förutom att fimpen innehåller 
kadmium som är giftigt för 
vattenlevande organismer så 
bryts filtret på cigaretten ner till 
mikroplaster.

u Dagvattnet leds direkt ut 
i vattendrag och sjöar via 
dagvattenledningarna. När 
det slängs fimpar, snusprillor 
och övrigt skräp på marken 
och dessa spolas ner i 
markbrunnarna blir det vatten 
som vi badar och fiskar i 
förorenat.

Dagvattenbrunnarna 
– en viktig del av 
vattensystemet

et var en slump att det blev vatten 
och avlopp, VA, – men det känns 
så rätt. Vatten är en kraft att räkna 

med, det är både häftigt och 
läskigt. 

Tajmingen kunde inte vara bättre. Branschen 
skriker efter folk på grund av stora pensionsav-
gångar. Samtidigt är VA-frågor i allmänhet – och 
dagvattenfrågor i synnerhet – extra mycket på 
tapeten efter sommarens skyfall, som ställde till 
stora problem bland annat i Gävle.

– Klimatfrågan är på riktigt. Nu måste vi alla 
hjälpas åt att lösa de problem som dyker upp. 
Ett av dem handlar om dagvattenhantering och 
att säkra våra städer så att de klarar framtida 
skyfall, säger Alvina.

I HENNES ARBETSUPPGIFTER som 
utredningstekniker ingår att undersöka hur det 
gick vid de kraftiga regn som drabbade 
Eskilstuna och Strängnäs i maj 2021. 

– Där finns flera frågor att borra i. Vems är 
ansvaret när en källare översvämmas? Och vad 
kan vi göra för att minska dessa händelser? 
Många har en fin hemmabio med dyr elektronik- 
utrustning i källaren. Eller så förvarar man sina 
minnen, som fotoalbum eller prylar från barnens 
uppväxt där. Då gäller det att man tänker till och 
säkrar sina värdefulla saker.

Skyfallssäkring av våra städer handlar till 
största del om smart stadsplanering. 

– Nya bostäder ska inte byggas vid lågpunk-
ter. Vattnet är en kraft som vi måste rätta oss 
efter. Det flödar dit det vill, säger Alvina.

EN ANNAN UTMANING när våra städer växer 
är att de hårdgjorda ytorna, framför allt asfalt, blir 
allt fler och större. 

– Det gäller att skapa platser i våra städer för 
avrinning – då får vattnet någonstans att ta 
vägen istället för att samlas och orsaka 
översvämningar. Vi gör väldigt mycket redan. I 
Eskilstuna har vi Sveriges största anlagda 
våtmark, många dammar och parker. Men vi 
behöver bli ännu bättre! Här finns massor att 
göra och det är så spännande att få vara med 
på den resan. n

Alvina 
Rickardsdotter

Osäker på vad du ska välja för utbildning? 
Ett hett tips är att plugga till VA-projektör! 
Alvina Rickardsdotter, 22 år, gjorde det och 
har inte ångrat sig en sekund.

”Vatten – en kraft 
att räkna med”

Utredningstekniker
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Sorteringsguiden 
christmas edition
Sorteringsguiden 
christmas edition
Sorteringsguiden 
christmas edition

Snart står en sprillans ny solcellspark klar i 
Eskilstuna. Då kan du som är elhandelskund hos 
SEVAB köpa närproducerad solkraft.

Deponin, den gamla 
”soptippen” i Eskilstuna, 
består av 300 000 
kvadratmeter mark. 
Under hösten har den 

genomgått en förvandling. Från obrukbar 
– till att bli en viktig pusselbit i omställ-
ningen till ett mer hållbart samhälle.

– Vi använder deponin, vilken klassas 
som obrukbar mark, för att producera 
förnybar el. Det känns fantastiskt att vi 
kan maxa nyttan på det här sättet. 
Solceller är ett skonsamt sätt att 
producera el. I processen uppstår ingen 
koldioxid eller några andra utsläpp som 

påverkar miljön, säger Tony Roos, 
projektledare för solcellsparken.

FRÅN OCH MED årsskiftet kan SEVABs 
och Eskilstuna Energi och Miljös kunder 
köpa solkraft från parken. 

–Vi vet genom undersökningar att 
både våra privatkunder och företagskun-
der vill leva mer hållbart och ser positivt 
på solel. Det finns ett stort intresse för 
att köpa närproducerad el. Det är tydligt 
att våra kunder ser solenergi som ett sätt 
att bidra till ett bättre samhälle, säger 
Tony Roos. n

u Parken kommer att 
täcka cirka 20 000 m2  
av deponin, som totalt  
är 300 000 m2 stor.

u Solcellsparken ska 
leverera 2 000 000 kWh/år, 
vilket motsvarar el till  
120 elvärmda villor eller 
800 lägenheter.

Fakta  
Solcellsparken 
Lilla Nyby

Tony Roos, 
projektledare för 
solcellsparken.

Välj lokal 
solkraft

Gör din intresseanmälan u sevab.com/solkraft

Solklar satsning 
för hållbarhet
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Presentsnören

Stora kartonger

Trasig ljusslinga

Stumpar av stearinljus

Trasig julgranskula

Vissen julblomma

Äggskal

Julmaten

Presenten som du  
inte ville ha

Julgranen

Konstgjord julgran

Granbarren på golvet

Presentpapper
Pappersförpackning.

Övrigt hushållsavfall.

Pappersförpackning. Platta till dem ordentligt och spara plats! Vid jul brukar 
FTI:s återvinningsstationer snabbt bli fulla. Har du många stora förpack-

ningar är en sväng till Kvitten eller Läggesta Återvinningscentral en god idé. 

Farligt avfall. Allt som innehåller el, batterier eller lampor ska 
lämnas in vid miljöboden vid en av våra återvinningscentraler.

Övrigt hushållsavfall.

Övrigt hushållsavfall, oavsett material – kulan är en produkt 
och ska därför inte sorteras i insamlingen för förpackningar. 

Övrigt hushållsavfall, eller trädgårdsavfall (kanske har 
du en egen kompost). Blommor kan inte bli biogas och 

sorteras därför inte som matavfall. 

Övrigt hushållsavfall, äggskal 
kan inte heller bli biogas.

Barnens julpyssel
Övrigt hushållsavfall. Om det är en teckning utan tejp 
eller glitter går det bra att sortera med tidningarna. 

Minska svinnet så mycket som möjligt genom att 
anordna en restfest. Skinkan kan hamna i en 
pastagratäng och köttbullarna på en macka. Det som 
ändå blir över sorterar du som matavfall. 

Ge den vidare till en vän, eller lämna in den i 
Returen vid ReTuna Återbruksgalleria. Då kommer 
den till nytta hemma hos någon annan i stället.

Lämnas till Kvitten eller Läggesta Återvinningscentral. 

Lämnas till Kvitten eller Läggesta Återvinningscentral, 
i containern för metall.

Övrigt hushållsavfall.

Sorteringsguiden 
christmas edition
Sorteringsguiden 
christmas edition
Sorteringsguiden 
christmas edition

Osäker på vad du ska göra av omslagspapper och  
trasiga julgranskulor? Här kommer din guide för att lyckas 

sortera avfallet som uppstår under julhelgerna.
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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.

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.

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.

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.

Välj ett  
vardagsvänligt 

elavtal

Lokalproducerat

Fossilfritt

Förnybara källor

Vinsten blir vardag

Du vinner

Miljön vinner

Staden vinner
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Miljön vinner

Staden vinner
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Förnybara källor

Vinsten blir vardag

Du vinner

Miljön vinner

Staden vinner


