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

Kan jag hyra en container 
nu när jag renoverar?

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

Vi svarar 
gärna på 
dina frågor

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. 
Ragnar Lindén, hållbarhetsutvecklare på Strängnäs kommun.

Du hittar många av svaren på dina frågor direkt i mobilen. 
Surfa in på sevab.com/veckocontainer och kika.

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

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

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

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

u sevab.com/jord

Bra Miljöval är en märkning från Naturskyddsföreningen som ställer 
höga miljökrav på elproduktionen. Märkningen garanterar att du får  
el från vindkraft, vattenkraft, solkraft eller biobränsle.   
Dessa klassas som förnybara energikällor.

BRA MILJÖVAL

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

u sevab.com/bra-miljoval

Visste du att...
...80 procent av kläders miljöpåverkan sker vid produktionen. 
Nyproducerade kläder kräver enorma mängder vatten, 
energi och kemikalier. Ett miljöproblem som allt fler blir 
medvetna om. Så hur kan man göra i stället? Det absolut 

bästa du kan göra är att handla kläder second hand och 
använda kläder som redan finns!  

u Dricksvatten är ett livsmedel som 
främst är till för mat, dryck och hygien, 
men vi slösar ofta bort det på annat. Hur 
använder vi vår viktigaste naturresurs? 
Hur gör vi det på ett mer hållbart sätt?  
En viktig fråga som är både lokal och 
global där små förändringar i vårt 
beteende faktiskt gör stor skillnad. 

Kika på vardagstipsen
u sevab.com/sparavatten

Det viktigaste 
livsmedlet 
vi har!

Det viktigaste 
livsmedlet 
vi har!
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sevab.com/vardagsvinst
Våra vardagsvänliga elavtal

Lokalproducerat

Fossilfritt

Förnybara källor

Vinsten blir vardag

Du vinner

Miljön vinner

Staden vinner

Lokalproducerat

Fossilfritt

Förnybara källor

Vinsten blir vardag

Du vinner

Miljön vinner

Staden vinner

Lokalproducerat

Fossilfritt

Förnybara källor

Vinsten blir vardag

Du vinner

Miljön vinner

Staden vinner

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



Produktion  
Marknads- och kommunikationsavdelningen 

Foto Kommunikationsavdelningen, 
iStock, Shutterstock, Johnér

Tryck Arkitektkopia  
Miljömärkt trycksak 30410980      

Kontakt hososs@sevab.com 
Sevab Strängnäs Energi AB© Juni 2022
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Reflexväst-barnen är 
en kraft att räkna med
Du kanske har sett dem på 

stan? Reflexväst-gängen.
Lite snoriga, väldigt 

charmiga – och förvånans-
värt bra på källsortering.

Du kanske till och med har en i din 
närhet? En sådan som tycker att glass 
duger bra till middag. Som är totalt orädd 
när det gäller ny teknik och kan visa dig 
både ett och annat i olika appar.

Reflexväst-gängen är faktiskt Eskilstuna 
Strängnäs Energi och Miljös tyngsta upp- 
dragsgivare. Kanske inte i kilon – men i 
viktighet. När reflexvästarna blivit för små 
och det är barnens tur att vara vuxna, då 
ska de få ta över en stad som mår bra. Som 
har fungerande, hållbara lösningar. Byggd 
för att klara en expanderande befolkning.

VI SOM JOBBAR på Eskilstuna Strängnäs 
Energi och Miljö skapar hållbar samhälls-
nytta för nuvarande och kommande 
generationer. 

Vi vuxna måste leda vägen och göra 
jobbet. Men ibland kan faktiskt reflex-
väst-gängen vara föregångarna. De som 
lär sig om återvinning redan på förskolan. 

När de sedan börjar skolan slussas de 
in i utbildningsprogrammet Eco Friends.  
I flera omgångar får de besöka samhälls- 

viktiga anläggningar och ta del av lektioner 
om hållbarhet och hur vår stad fungerar. 

Kunskap är första steget för ökat 
engagemang och en känsla av att kunna 
påverka. Förhoppningen är att barnen 
också ska lära sig att hållbarhetsarbete är 
en lagsport, där vi behöver hjälpas åt för 
att vinna.

DRÖMMEN ÄR FÖRSTÅS att många i 
reflexväst-gängen ska vilja jobba med att 
utveckla vår stad i framtiden. Fortsätta att 
ta hand om den när vi lämnar över stafett- 
pinnen. 

Du som läser detta och har en icke-
vuxen person i din närhet: Slå gärna ett 
slag för att jobba med samhällsnytta hos 
oss! Vi har flera vägar in, som sommarjob-
bare, praktikant och studentmedarbetare. 
Och för dig som redan har många 
vuxenpoäng på kontot – välkommen in på 
esem.se och kika du också! Kanske finns 
drömjobbet hos oss? n 

Kjell Andersson, vd

”Kunskap är första steget för ökat engagemang och 
en känsla av att kunna påverka. Förhoppningen är att 
barnen också ska lära sig att hållbarhetsarbete är en 
lagsport, där vi behöver hjälpas åt för att vinna.”

Trevlig läsning!
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Kalendarium   
sevab.com
Vi reserverar oss för eventuella ändringar. 
Men du hittar alltid uppdaterad information 
på hemsidan och i våra sociala kanaler. 

Mälardagen
En fullspäckad 

dag som anordnas av 
Studiefrämjandet.

Dramatiserad 
stadsvandring

Under en två timmars 
promenad genom stadens 
äldsta delar får du träffa 
historiska personer. Vandringen 
startar i Ugglans park.

Augusti

20

4

Aptitrundan 
Höst 

Ett 60-tal lokala matföretag 
från Sörmlands Matkluster 
kommer att ha öppet för 
att bjuda på aptitbitar, visa 
upp sin verksamhet, erbjuda 
produkter och måltider till 
försäljning och anordna 
aktiviteter. För tolfte året 
arrangerar Sörmlands 
Matkluster Aptitrundan.
matkluster.se/aptitrundan

Återvinningens dag
Uppmärksamma åter-

vinningens och återbrukets 
stora miljövinster. 

September

Strängnäs-el 
Vintersäsongen för  

Strängnäs-el startar, vilket  
innebär 70 procent fast och 
30 procent rörligt pris. Sträng-
näsproducerad och förnybar 
el som dessutom gynnar det 
lokala föreningslivet.
sevab.com/strangnas-el

Vintertid 
Dags att vrida tillbaka 

klockan en timme mellan 
lördag och söndag.

Oktober

10-11

Trädgårdskärl
Vecka 47, sista 

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

FN:s internationella 
Världstoalettdag 

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

Strängnäs 
halvmara

21097 meter, anordnas av 
Strängnäs Löparklubb.

November
19

19

21-27

Gynna  
det lokala 
förenings-

livet

Smakrika 
möten

29

1

30

sevab.comsevab.com



Utflyktstips
Åk på slottssafari 
Sörmland är hela 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 slottssafari.se 

Smaka på Sörmland 
Runt om i Sörmland finns det ett hundratal små företag som alla värnar 
den lokala sörmländska maten. På matkluster.se hittar du många 
lokala producenter med unika och noga utvalda sortiment. Ta familjen 
på utflykt och smaka er genom Sörmland!  

Ta en båttur med Maja 
Från början av juni till slutet av augusti kan du åka på Mälaren med det 
anrika Ångfartyget Mariefred, som i folkmun kallas Maja. Passa på att 
strosa runt bland butiker och kullerstenar i idylliska Mariefred innan du 
kliver ombord. Turerna går till såväl Stockholm som Taxinge Näsby.

Handla klimatsmart på ReTuna 
På ReTuna Återbruksgalleri i Eskilstuna finns återbrukade och hållbara 
grejer till sommarens alla festligheter och aktiviteter – oavsett om du 
behöver nya sommarkläder, grejer till uteplatsen eller sommarlek till 
barnen. Kika på retuna.se

Smaka

Safari

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

mån   Stängt

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

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

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

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

Kundservice

SMS-
tjänst

Du når oss på 0152-460 50 eller  
via kundservice@sevab.com
Välkommen!

Öppettider

Vandra

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

2022



Elektrifieringen av Elektrifieringen av 
(nästan precis) (nästan precis) 

EVERYTHINGEVERYTHING
Framtiden är inte bara ljus, den är blixtrande elektrisk. 

Sverige står inför en omfattande elektrifiering där målet är att nå 
fossilfrihet. Sevab Strängnäs Energi är den lokala nyckeln som  

jobbar för att   omställningen till ett hållbart samhälle   ska vara möjlig.

8    |    HOS OSS NR 1. 2022



!

”El är inte bara viktigt, det är en förutsättning, 
annars stannar samhället. Vår ambition är att 
hålla den höga leveranssäkerheten på nästan 
100 procent.”

Elnätet – 
samhällets 
ryggrad
Elnätet i Sverige är 
uppdelat i tre nivåer. 

1   Stamnätet som 
går genom hela 
landet och ägs av 
Svenska kraftnät. 

2   Regionnätet, som 
ägs av större aktörer 
som Vattenfall och 
Eon. 

3   De lokala 
näten, som ägs av 
lokala energibolag 
som exempelvis 
Eskilstuna Energi och 
Miljö samt SEVAB 
Strängnäs Energi.

Undvik rusningstrafik på elnäten
u Precis som med andra hållbara alternativ innebär 
elproduktion ändå en viss miljöpåverkan. Då ska vi 
naturligtvis inte göra av med el i onödan – vare sig ur 
ett miljöperspektiv eller ur ett ekonomiskt perspektiv. 
Det finns många kilowattimmar att spara genom 
energieffektiviseringsåtgärder. 

Kan vi dessutom   jämna ut belastningen   i näten är 
mycket vunnet. Precis som på vägarna vill vi undvika 
rusningstrafik. För att göra det så smidigt som möjligt 
krävs såväl teknikstöd som ekonomiska incitament. 
Även där går utvecklingen snabbt framåt.

Fler energispartips

u sevab.com/energieffektivisering

V i ser att företag har ett 
allt större elbehov. 
Många verksamheter 
vill etablera sig här i 
Mälardalen, framför allt 

i Eskilstuna Logistikpark. 
– Det är positivt och ger fler jobb. Vi är 

en hållbar möjliggörare som ser till att det 
finns tillräckligt med el för alla som vill 
komma hit, säger Kjell Andersson, vd på 
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

Samtidigt växer befolkningen och vi 
har höga krav på att alla möjliga sorters 
eldrivna apparater ska fungera – dygnet 
runt. 

– Det räcker ju att ta en titt på hur den 
egna vardagen ser ut. Mobiltelefonen är 
ett måste för de flesta av oss. Många 
ställde om till hemarbete under pande-
min, vilket förstås kräver en bra 
uppkoppling – men även pålitlig tillgång 
till elektricitet. Det är grunden för att allt 
ska fungera, säger Kjell Andersson.

DE SENASTE ÅREN har många elbilar 
börjat rulla på våra vägar. Även transport- 

sektorn där tyngre fordon ingår, ska i allt 
större utsträckning elektrifieras. 

Samtidigt som efterfrågan på el ökar, 
både från privatpersoner och industri, så 
ska samhället ställa om till förnybar 
elproduktion. 

– Det är en självklar utveckling för att vi 
ska komma bort från vårt fossilberoende. 
Att bara byta ut till el som kraftkälla gör 
ingen skillnad om elen kommer från 
icke-hållbara källor. Därför ställer vi om till 
sol och vind som är hållbara kraftkällor. 
Nackdelen är att den produktionen inte är 
lika planerbar som dagens huvudsakliga 
produktionskällor vatten- och kärnkraft. 
Men även här rör det sig i ett rasande 
utvecklingstempo. Vi kommer nog inte att 
kunna styra vädret i framtiden, men vi 
kommer att hitta andra sätt att skapa 
stabilitet i elproduktionen. n

Tips för minskad elanvändning
u Andrahand eller nytt? Återvunnet material? Se efter 
energiklass A på vitvaror.

u Kan du producera din egen el?

u Har du elbil? Då rekommenderar vi en smart laddare 
som optimerar när och hur den laddar.

u Byt till lågenergilampor. Du kan minska elkostnaden 
med upp till 500 kronor per år bara genom att byta ut dina 
60-watts glödlampor mot LED-lampor.

u Sätt lock på kastrullen! Energianvändningen minskar 
med 30 procent om du använder locket.

Tänk 
igenom dina 

köp

HOS OSS NR 1. 2022  |    9



u För att kompensera de hushåll 
som drabbades av höga elpriser 
under december 2021 samt 
januari och februari 2022 
fastställde regeringen ett 
ekonomiskt stöd för hushåll 
baserat på hushållens elförbruk-
ning. Elnätsbolagen fick ansvaret 
för kompensationen. I Eskilstuna 
och Strängnäs har cirka 16 000 
hushåll omfattats av stödet.

Olika omständigheter som inträffade ungefär vid 
samma tid innebar att priset på el steg kraftigt 
och snabbt:
u Kalla temperaturer. 
u Snabb isläggning på älvarna gav lägre 
vattenkraft tidigare än normalt. 
u Svag eller ingen vind gav mycket mindre 
vindkraft. 

u Vi påverkades också av utbudet och efter- 
frågan i övriga Europa där priserna var höga.

ELPRISERNA ÄR HÖGRE i södra Sverige än i 
norra. Det beror dels på begränsningar i elnätets 
överföringskapacitet, dels att den stora konsum-
tionen faktiskt finns i mellersta och i södra 
Sverige. n

FÖR ETT ENERGI- och resurseffektivt samhälle 
behövs samverkan mellan energiproducenter, 
energidistributörer och energianvändare. I projektet 
förs dessa aktörer samman för att gemensamt hitta 
lösningar på utmaningarna med effektbrist och 
överföringsbegränsning i vårt elnät. Vi tittar på vad 
vi kan göra lokalt, här och nu och hur vi skapar 

förutsättningar för energianvändare att agera 
hållbart genom anpassad energianvändning. Detta 
projekt, som genomförs i samverkan mellan 
Eskilstuna kommun, Eskilstuna Energi och Miljö, 
SEVAB, Eskilstuna Logistik och Etablering samt 
Mälardalens Universitet, syftar till att möjliggöra nya 
etableringar och möta ett ökat behov av el. n

För knappt ett halvår sedan överraskades vi av historiskt 
höga elpriser. Men varför steg det så mycket? Vi listar 
några styrande faktorer.

Varför rusade 
elpriset i vintras?

Regeringens 
elpriskompensation

Elhandelskostnad   för din elanvändning. Kort och gott kostnaden för den el 
som du har använt till dina vitvaror och även när du tittar på tv, lagar mat eller 
laddar bilen. Det är denna del av elräkningen som påverkas av vilken typ av 
elavtal du har. Den här delen utgör cirka 25 procent av din totala elkostnad.

Elnätskostnad   för överföring av el hem till dig via elnätet. Den här delen 
utgör cirka 25 procent av din totala elkostnad.

Skatter och avgifter   (energiskatt, moms och avgifter till myndigheter). Den 
här punkten utgör ungefär 50 procent av din totala elkostnad.

Din elkostnad består av tre olika delar

1. Användning

2. Överföring

3. Skatter och avgifter

Projekt ”Effektoptimering Eskilstuna”

 
Så minskar du din 
elförbrukning 

tips

1   Sänk temperaturen inne med 
en grad! Du minskar din totala 
energiförbrukning med fem 
procent.

2   Undvik att ha elektronik i 
stand by-läge.

3   Välj energisnål belysning, 
helst LED-lampor.

4   Stäng av din elektronik och 
släck lamporna när du inte är 
i behov av dem, exempelvis 
på natten eller när du inte är 
hemma.

5   Se till att din kyl och frys 
sluter tätt och är inställda på rätt 
temperaturer. Kylen ska hålla +5 
grader och frysen -18 grader. 
Sänks temperaturen en grad 
använder frysen eller kylen fem 
procent mer el.

6   Undvik handtvätt och handdisk 
om du har eluppvärmning och  
kör endast fulla disk- och tvätt- 
maskiner, gärna på lägre 
temperaturer.

7  Saker som kyler och värmer 
är oftast det som drar mest el. 
Tänk därför över din användning 
av exempelvis bastu, eldriven 
golvvärme och elelement.

7
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Din snabba  
LED-guide
LED-lampan är ett energieffektivt och miljövänligt val när du ska 
välja belysning. Vi guidar dig i att välja rätt – på ett enkelt sätt.

Det kan vara knepigt att 
veta hur många lumen 
du behöver för att få till 
rätt belysning hemma. 
Här hittar du några enkla 
vardagsexempel och 
jämförelsetal med den 
gamla ”Watt”-lampan.

u LED-belysning finns i många 
olika färger och temperaturer 
– så du kan få varmt, neutralt 
och kallt ljus beroende på vad 
du föredrar och vad du ska 
använda lampan till.
u Färgtemperatur anges 
vanligtvis i Kelvin (K). Ju högre 
färgtemperatur, desto kallare 
ljus.

u LED-lampans mycket längre 
livslängd gör att du sällan 
behöver byta ut och lämna in 
lampan för återvinning. 
u När det väl är dags att byta 
återvinns LED-lampan som 
elektronikskrot/ljuskällor.

LED är en förkortning för light 
emitting diode och lampan 

har i motsats till en vanlig glödlampa 
ingen glödtråd. En LED-lampa drar 
dessutom cirka 80 procent mindre el och 
har en livslängd som sträcker sig ungefär 
30-40 gånger längre än den vanliga 
glödlampan. Det innebär en liten miljöpå-
verkan, eftersom energianvändningen är 
låg och lampan kan användas längre. 

Tack vare att nästan all av LED-lampans 
energi blir till ljus så ger den ifrån sig 
väldigt lite värme. På så sätt utgör den 
både mindre skaderisk och brandrisk.  
Utbudet för LED-lampor är idag stort och 
det finns många olika storlekar, former 
och socklar. LED-lampan går också att 
köpa som dimbar.

100 Lumen   15 Watt 
Ett svagt ljus som fyller 
samma funktion där man 
tidigare skulle använt en 15 
Watt glödlampa. Passar bra 
som trivselbelysning till 
fönster- och bordslampor.

200 Lumen   25 Watt 
Avger ljus som motsvarar 25 
Watt glödlampa. Används där 
du vill ha mysig och dämpad 
belysning, som till en riktad 
läslampa.

400 Lumen   40 Watt 
Ett kraftigare ljus till allmän-
belysning, såsom tak- eller 
badrumsbelysning. Fungerar 
som ersättare för 40 Wattaren.

700 Lumen   60 Watt 
En ordentlig arbetsbelysning 
som lämpar sig vid exempelvis 
matlagning eller hemarbete 
där du behöver ordentligt ljus. 
Det motsvarar 60 Watt. 

2700-3000 K     Varmt ljus

3500-4500 K     Neutralt ljus

4500-10000 K   Kallt ljus

Välj rätt LUMEN

Kom ihåg KELVIN (K)

Lång 
livslängd

Wow
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.
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Det är vatten 
som är skatten

Målet: att inte använda vattenslangen på hela sommaren.
Eskilstunabon Lars Lindström är en Oppfinnar-Jocke av rang 

som bygger egna lösningar för hållbar vattenanvändning.

I det hembyggda växthuset samsas 
tomatplantor och chili med fikonträd 
och ett persikoträd modell större.

– Det här är min främsta hobby,  
att odla sånt vi kan äta. Men jag drivs 
även av att bygga egna konstruktio-

ner och lösningar, säger Lars, som är 
pensionerad lärare i kemisk processteknik.

Det doftar bastu inne i växthuset, virket är 
senvuxen fura från hustrun Ingrids släktgård i 
Lappland.

Intill ingången står en blå 100 liters-tunna. 
Det regnvatten som landar på garagets tak 
leds ner genom underjordiska rör och hamnar  
i tunnan.

– Här hämtar jag vatten till kannorna som 

går åt i växthuset. Med hjälp av en flottör styrs 
vattenpåfyllningen efter tillgång och behov. När 
det är fullt här leds vattnet vidare genom rör till 
två före detta mjölktankar strax utanför andra 
änden av växthuset. De rymmer 500 liter, 
berättar Lars.

VÄXTHUSET STÅR ALLDELES intill villan  
som är byggd 1909. Längs med ena väggen 
klättrar vinrankor. På andra sidan odlas hassel- 
nötter och valnötter. Bevattningen av träd och 
buskar sker via stuprören som förlängts från 
huset. Men gräsmattan får klara sig på egen 
hand.

– Jag tror att vi alla behöver påminna oss om 
att det vatten vi har i kranarna – och även >>  

På tomten mitt i villaområdet finns allt från persikoträd och chili till vinrankor, hasselnötter och bihotell. ”Vinrankorna från 
mitten på 80-talet ger 70-80 liter druvjuice per år! Vi fryser in och njuter av juicen till nästa skörd”, säger Lars Lindström.
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1   Duscha inte varje 
dag. När du duschar – 
stäng av vattnet då du 
tvålar in dig. 

2   Skaffa en liten balja 
och ställ den i diskhon 
i köket. Varje gång du 
sköljer något så hamnar 
lite vatten i baljan. 
Perfekt att använda till 
att vattna en växt!

3   Stäng av vatten-
kranen när du borstar 
tänderna.

4   Se över dina 
tvättvanor. Moderna 
tvättmaskiner är 
visserligen vattensnåla, 
men ändå värt att se 
över om det går att 
vädra kläderna eller 
bara ta bort enstaka 
fläck istället för att köra 
igång en maskin.

Lars enkla tips 
till hållbar 
vattenanvändning
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frågor
Admir Ibrisevic, chef 
Vatten & Avlopp

Vad gör SEVAB för att säkra 
en hållbar vattenanvändning?
– Vi arbetar dagligen med 
olika åtgärder för att minska 
vattenförluster i nätet och 
hitta cirkulära lösningar för 
vattnet. Och vi ser resultat. 
Men när det kommer till 
hållbar vattenanvändning, det 
vill säga att minska förbruk-
ningen, behöver vi invånarnas 
hjälp. För att uppnå ett håll- 
bart samhälle krävs lagarbete. 

Varför är det här en 
hållbarhetsfråga?
– Det krävs energi och kemi- 
kalier både för att producera 
dricksvatten och rena 
spillvatten, så av hållbarhets-
skäl är det viktigt att tänka på 
att minska onödig vattenför-
brukning. Vattenreservoarer 
behöver tid för att återhämta 
sig, särskilt när det gäller 
grundvatten. Utöver de faktiska 
kostnadsbesparingarna så har 
vi nationella och globala krav, 
till exempel Agenda 2030, som 
gör att vi måste använda 
vattnet på ett hållbart sätt. 
Vatten är inte en obegränsad 
resurs. Det förtjänar vår 
uppmärksamhet och omsorg.

Finns det fler fördelar med 
att använda vattnet smart?
– Lägre vattenförbrukning 
betyder på sikt lägre investe-
ringskostnader i våra 
vattenverk och dricksvatten-
nät. Vår stad växer, och om vi 
använder mindre vatten per 
hushåll behöver vi inte 
dimensionera upp ledningarna 
i samma utsträckning för att 
säkerställa dricksvatten till 
alla nybyggen. I och med det 
undviker vi samtidigt det 
ökade förnyelse- och under-
hållsbehov som ett ständigt 
växande ledningsnät innebär i 
det långa perspektivet.

>>  vattenslangarna – är livsmedelsklassat 
dricksvatten. Det är renat, producerat och 
noga kontrollerat i en avancerad process. 
Det är inte meningen att vi ska använda det 
till trädgårdsbevattning. Vi tror nog ofta att 
vattentillgången är oändlig, vilket inte 
stämmer.

Flera veckor om året åker Lars och Ingrid 
till sina uppväxtgårdar, den ena i Hälsing-
land, den andra i Lappland. 

– Där har vi inget rinnande vatten, utan 
hämtar vatten med dunkar. Vi klarar oss bra 
med det – man behöver varken duscha eller 
tvätta varje dag. Får man en fläck på sin 
tröja, ja då tar man bort fläcken. Man 
behöver inte tvätta hela tröjan, säger Ingrid. 

DRICKSVATTNET PÅ HENNES föräldra-
gård hämtar de från en kallkälla, en plats 
där grundvatten naturligt tränger fram från 
marken. 

– Det är fantastisk gott vatten, vi kan 
längta efter det. Jag tror att det enkla livet vi 
lever på somrarna gjort oss mer medvetna 
om vår vattenkonsumtion. 

Även hemma i Eskilstuna har de koll på 
sin vattenanvändning.

– Snittsvensken använder cirka 140 liter 
per dygn, vi gör av med hälften, säger Lars.

Paret bor i närheten av Parken Zoo och 
de två sönerna sommarjobbade där under 
tonårsåren. 

– På den tiden då Fantomen fortfarande 
bodde i grottan så hade de en teater med 
skattjakt. På slutet fick man veta att ”det är 
vatten som är skatten!” och det stämmer ju 
fortfarande. Kanske än mer nu än då, när 
klimatförändringarna blivit allt mer aktuella, 
säger Lars. n

”Det är fantastisk gott vatten, vi kan längta efter det. 
Jag tror att det enkla livet vi lever på somrarna gjort 

oss mer medvetna om vår vattenkonsumtion.”

Sporten är att ha så pass mycket vatten att man klarar sig hela sommaren mellan de regn som faller.

Lars Lindströms främsta hobby att odla det 
man kan äta. 

3
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Win-Win med 
minskat matsvinn

37 kg

Var femte matkasse slängs helt i onödan. Ingen vill såklart 
köpa hem mat bara för att slänga den. Mindre matsvinn ger 
vinst både för den egna plånboken och för vår miljö. 

Största delen, cirka 70 procent, av 
allt matsvinn uppstår i hushållen. 
Varje år slänger vi i Sverige 37 kg 
ätbar mat och dryck per person. I en 

familj med två vuxna och två barn innebär 
det 148 kg per år. Livsmedelsverket har 
räknat ut att det motsvarar en kostnad på 
3000-6000 kronor som skulle kunna 
användas till annat roligt i stället.

Produktionen av den mat som årligen 
hamnar i soporna motsvarar drygt tre 
procent av alla växthusgaser som årligen 
produceras i Sverige. Förutom utsläppet av 

växthusgaser så används stora mängder 
vatten i livsmedelsproduktionen som också 
slösas bort helt i onödan. Inte alls hållbart. 
Vad kan man då själv göra för att minska 
matsvinnet? 

EN STOR DEL av matsvinnet går att 
undvika med lite planering. Med regelbun-
den inventering av vad som redan finns 
hemma, genom att skriva en inköpslista och 
anpassa matlagningen efter hur mycket som 
ska ätas vid tillfället undviker man att maten 
hinner bli gammal och behöver slängas. n

4svinnsmarta 
tips

1. Nytt av gammalt Gör en 
härlig pastasallad av överbliven 
pasta där du blandar ner 
resterna från helgens grillning. 
Kokt potatis, korv, smörgåsmat, 
svamp och grönsaker funkar bra 
i en omelett. Risotto, wok och 
pyttipanna är andra exempel på 
rätter där restmat passar utmärkt. 

2. Spar både kant och slant Är 
det lite mögel på osten eller har 
du ostkanter kvar? Osten går att 
äta om möglet skärs bort och den 
sista biten på osten kan du riva, 
frysa in och använda till gratäng 
eller pizza.

3. Gammal men nyttig Även om 
frukten börjar bli lite gammal så 
finns vitaminerna kvar. Blanda till 
en god fruktsallad eller frys in för 
att blanda i en nyttig smoothie.

4. Trötta örter Färska örter som 
ser lite hängiga ut går utmärkt 
att frysa in för att pigga upp nya 
maträtter med.

u Du behöver inte kasta ett livsmedel bara för att bäst före-datumet är passerat. 

u Lita på dina sinnen och bedöm genom att titta, lukta och smaka. 

u Har livsmedlet däremot märkts med sista förbrukningsdag ska det inte ätas efter passerat datum.

u Ett viktigt bidrag till klimatet är att 
minska matsvinnet i världen. Därför 
har FN som mål i Agenda 2030 att 
halvera det globala matsvinnet, och 
minska svinn och förluster i hela 
livsmedelskedjan.

Skilj på bäst före-datum och sista förbrukningsdag

Globala 
hållbarhetsmål

Agenda 
2030
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Kom 
igång

Solel

Vad är en mikroproducent?  
u En mikroproducent är du som själv producerar förnybar el i liten 

skala, exempelvis genom solceller.

Varför solel?  
u Nyttorna är många – såväl för miljön som för dig som privat-

person. Elproduktion med solceller är helt koldioxidfri och är 

därför ett bra val för att leva mer hållbart. Samtidigt minskar du 

behovet av köpt el och blir mindre beroende av elprisets sväng-

ningar. Om du producerar mer el än du själv behöver i hushållet 

så finns dessutom möjligheten att sälja din överskottsel till oss 

med ett långsiktigt och tryggt ersättningsupplägg. 

Hur fungerar det?  
u En solcellsanläggning består av solceller som monteras  

på husets eller garagets tak. När solen skiner omvandlar sol- 

cellerna energin i solens strålar till el. För att elen ska kunna 

användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström 

till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är 

kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

Ett solcellssystem omvandlar ungefär 10-15 procent av den 

inkommande solenergin till elektricitet. Hur mycket din solcells-

anläggning kan producera beror på placering, skuggning, 

lutning samt på takets riktning och lutning mot solen.

Hur blir man mikroproducent?
u För att bli en mikroproducent ansluter du din solcells- 

anläggning till elnätet. Det gör du genom att kontakta ditt 

elnätsbolag och anmäla att du framställer förnybar el. Abonne-

manget bekräftar att din anläggning är godkänd och uppfyller 

regler och krav. 

Mikroproduktion
– vi rätar ut några frågetecken

Intresset för att producera sin egen el växer stadigt. Många vill göra en insats 
för miljön och samtidigt investera i det egna boendet. Genom att bli din egen 
elproducent kan du minska dina kostnader och på samma gång bidra till ett 
hållbart samhälle. Får du dessutom ett överskott från din produktion så köper 
vi det gärna! Här listar vi fyra frågor som ofta dyker upp.

u Läs mer om solel och att bli mikroproducent på vår 

hemsida. Där hittar du en steg-för-steg-guide och mer 

information om du också vill sälja ditt överskott till oss. 

u sevab.com/mikroproduktion
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u Just nu finns världens största solcellspark i Bhadla, Indien. 
Bhadla Solar Park har en effekt på 2 245 MegaWatt (MW) och är 
57 kvadratkilometer, alltså ungefär 112 gånger så stor som HSBs 
solcellspark i Strängnäs som under 2021 var Sveriges största.

u I Australien planeras en solcellspark som ska täcka 120 
kvadratkilometer och beräknas ha en installerad effekt på 10 GW, det 
vill säga 4–5 gånger så stor som Bhadla Solar Park och mer än 800 
gånger så stor som solcellsparken i Strängnäs. Parken i Australien 
planeras vara färdig 2026.

Världens (just nu) största solcellspark

Solenergi, 
solkraft & 
solel

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. Välj till solkraft i 
ditt elavtal så får du 
förnybar och närpro-
ducerad solel från 
våra sollcellsparker.

SOLENERGI   
Energin som kommer 
från solens ljus. 15 000 000 oC

Solen består till största delan av väte, 
vilket genom fusion bildar helium. Det  
är denna förening som ger solen dess 

oerhörda värme någonstans nära kärnan. 
På ytan är det ”bara” 5 500 oC. 

”Både våra privatkunder och företagskunder vill leva mer 
hållbart och ser positivt på solel. Våra kundundersökningar 
visar också att det finns ett stort intresse av att köpa lokalt 
producerad el. Det är tydligt att våra kunder ser solenergi 

som ett sätt att bidra till ett bättre samhälle”
Fredric Mazzarello, marknadschef

u Solens diameter är 109 
gånger så stor som jordens 
och 10 gånger så stor 
som Jupiters (den största 
planeten i solsystemet). Över 
en miljon jordklot skulle 
kunna rymmas i solen.

u Solljusets hastighet. 
Om man skulle ta en bil med 
obegränsad bränsletillgång 
och köra i 100 km/h 24 timmar 
om dygnet, så skulle det ta 
ungefär 170 år att nå solen. 
Ljuset från solen färdas med 
en hastighet av 299 792 km/s 
och når jorden på lite drygt 
åtta minuter.

u Solens energi. Varje 
sekund omvandlas cirka 
fyra miljoner ton av solens 
materia till energi, vilket 
bland annat producerar 
värmen som vi känner och 
ljuset som vi ser här på 
jorden. Solen avger mer 
energi på en sekund än all 
energi vi människor har 
förbrukat under vår tid på 
jorden. 

Källa: www.nrm.se/
faktaomnaturenochrymden

3
gigantiska snabba 
energifakta om

solen
1

2

3

Den gula rektangeln visar storleken på 
Sveriges största solcellspark jämfört 
med den kommande i Australien.

4   Solenergi har låg miljöpåverkan. Installation och produktion 
av solsystem är dock förknippade med vissa utsläpp.

korta fakta om solcellerFyra
1   Med solpaneler genereras 
elektricitet från solenergi. 
Solpanelerna kan även 
producera elektricitet under 
molniga dagar, med då blir 
produktionen betydligt lägre.

2   Sveriges största solcellspark 
finns utanför Strängnäs. Den 
ägs av HSB och är 35 hektar 
stor. Parkens energiproduktion 
motsvarar årselanvändningen 
för cirka 5 000 lägenheter. 

3   Varje år rankar Svensk 
Solenergi Sveriges alla 
kommuner utifrån installerad 
effekt solel (W/inv.). 

 Vinnare:
2020 Sjöbo kommun (456 W/inv.)  
2021 Strängnäs (500 W/inv.) 
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Under pandemin har klubben tydligt 
engagerat sig i att öka folkhälsan i 
kommunen och har med olika 
orienteringsinitiativ lyckats locka 
ut Strängnäsborna och fått dem 

att testat på både stadsorientering och orientering 
i naturen. 

– Hittaut har varit ett populärt initiativ som har 
fått många att komma ut i friska luften och testa 
på orientering. Vi kommer köra vidare med det 
även i år! Min förhoppning är att vi fortsätter få 
människorna i Strängnäs att aktivera sig och 

komma ut i naturen, säger Fredrik Lundström som 
är föreningens ordförande. 

Förutom träningar arrangerar föreningen även 
tävlingar och lopp. Till hösten händer det stora 
grejer i Strängnäs. Då anordnar nämligen SMOL 
den stora orienteringstävlingen Swedish Leauge 
som riktar sig till de bästa inom orientering. 

– Vi räknar med att över 1000 personer kommer 
för att kolla på eller delta i de olika tävlingarna som 
kommer ta plats ute på Tosterön. Vi har aldrig 
arrangerat en så stor tävling tidigare, men vi har bra 
samarbeten både i och utanför föreningen, så vi ser 
fram emot att få genomföra det här, förklarar Fredrik. 

Vem kan bli medlem hos er?
– Vem som helst som vill idrotta och engagera 

sig i de aktiviteter vi har. Man kan även bli stöd-
medlem om man inte vill vara utövare men ändå vill 
bidra till klubben, säger Fredrik.

SMOL har valt att ingå i samarbetet inom 
Strängnäs-el. Genom att välja Strängnäs-el som 
ditt elavtal stöttar du föreningen och hjälper dem 
att växa.

Vad betyder det för er?
– Genom samarbetet får vi ekonomisk hjälp och 

Strängnäs Malmby Orienteringslöpare (SMOL) är föreningen som genomsyras 
av glädje och gemenskap. Här erbjuds idrott och motion med inriktning på 
orientering och längdskidåkning med fokus på att medlemmar mår bra och 
ständigt utvecklas – både som människor och idrottare.

Klubbmästerskap i orientering i närheten av Noaks skepp i skogarna väster 
om Länna. Både yngre och äldre, nybörjare och mer rutinerade är på plats och 
springer olika banor i samma skog.

Samlingslokalen rymmer ett 70-tal personer och har ett välutrustat kök 
i anslutning till den stora salen. De generösa ytorna gör att lokalerna till 
stora delar är tillgängliga för rörelsehindrade och rullstolsburna och alla 
känner sig bekväma att vistas här.

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

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

TECKNA 
Strängnäs-el

Anmäl din 
förening till 
Strängnäs-el
u Som ambassadör 
för Strängnäs-el 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

Föreningen som sätter  gammal som ung i rörelse

SMOL-gården ligger centralt beläget inom Vasavallens 
område, lättillgänglig genom en egen infart ifrån 
Eskilstunavägen.

18    |    HOS OSS NR 1. 2022



stöttning och blir även uppmärksammade och 
marknadsförda på olika sätt. Lokala samarbeten 
som det här är något som vi ser positivt på. 

I höstas kunde vem som helst nominera sin 
favoritförening inom Strängnäs-el till Årets 
förening. I oktober stod det klart att SMOL var 
vinnare av titeln och av 15 000 kronor. 

– Det var spännande och lite överraskande att 
vi vann, men också en stor ära! Jag blev väldigt 
glad för klubbens och våra eldsjälars skull. Det 
här är ett erkännande som de förtjänar efter all 
tid, energi och engagemang de lägger ner inom 
vår klubb.

Har ni några planer för vad ni ska 
göra med vinstpengarna?

– Vi vill satsa extra mycket på våra ungdomar, 
så vinstpengarna kommer ge dem ekonomiskt 
bidrag till träningsläger till exempel. Sen ska vi 
också lägga pengar på aktiviteterna vi har efter 
våra torsdagsträningar. Det har varit en populär 
grej som vi tyvärr inte har kunnat genomföra fullt 
ut under pandemin, därför känns det extra viktigt 
att lägga pengar på det nu under den kommande 
säsongen så att gemenskapen och trivseln ökar, 
avslutar Fredrik Lundström. n

”Det här är ett erkännande för våra medlemmar. Alla lägger ner väldigt mycket tid och 
energi – allt från ungomsledare till veteraner”, säger ordförande Fredrik Lundström. 
”Det är så roligt för undomarna att få hamna i fokus, tänk att allas förening faktiskt 
blev allra bäst i Strängnäs, säger Ingegerd Lusensky, biträdande tävlingsledare för 
Swedish League tävlingen som anordnas i Strängnäs.

SMOL är en fantastiskt bra förening där 
alla är välkomna oberoende av ålder och 
ambitionsnivå, säger Fredrik Lundström, 
ordförande SMOL.

Tränaren Daniel Alneberg analyserar vägval 
tillsammans med ungdomarna efter deras lopp på 
ungdomsstafetten Melkers Minne i Södertälje.

MOTIVERING 
Årets förening SMOL
u Sätter gammal som ung i rörelse, året runt 
i både skog och stad. Välkomnande, positiv 
och med aktiviteter för alla är föreningen en 
förebild som ambassadör för Strängnäs-el.

INFO Hur kan man bli Årets förening?
Genom samarbetet inom Strängnäs-el prisar vi föreningar som bidrar till ett levande 
föreningsliv. Förutom titeln får den vinnande föreningen även 15 000 kronor. Här är 
kriterierna för att ha chansen: 

u Föreningen visar ett stort engagemang i sitt ambassadörsskap för Strängnäs-el.

u Föreningen bidrar till föreningslivet i såväl stort som smått, vilket skapar en positiv 
utveckling för nuvarande och kommande generationer.

Föreningen som sätter  gammal som ung i rörelse

FAKTA Strängnäs Malmby 
Orineteringslöpare
u Grundades 1936

u Cirka 300 medlemmar

u Klubbhus: SMOL-gården vid Vasavallen

u Idrotter: Orientering och längdskidåkning

u Åldrar från 8 år och uppåt

Prova på orientering?

u Testa veckans bana, kör orientering  
i Hittaut eller kontakta föreningen.

u Läs mer www.smol.se

”Hittaut har varit ett populärt initiativ som har fått  
många att komma ut i friska luften och testa på orientering.  

Vi kommer köra vidare med det även i år!”
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Vi är bra på att återvinna i Sverige och blir hela 
tiden bättre. Men samtidigt slänger vi svenskar 
varje år nästan 500 kg avfall per person. Därför 
behöver vi göra mer än att bara återvinna. 

Klättra uppför 
avfallstrappan 

Återvinna

A
vfallstrappan är ett EU-direktiv 
som är antaget i den svenska 
miljöbalken och styr hur vårt 
avfall ska tas om hand. Avfall-
strappan består i fem nivåer: 

minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi 
och deponi. 

Trappan hjälper oss att förstå hur vi ska 
använda våra gemensamma resurser på ett 
medvetet sätt och effektivt hushålla med 

naturens resurser för att inte äventyra möjlig- 
heterna för kommande generationer. Oftast sker 
den största miljöpåverkan i en produkts liv vid 
just tillverkningen. Vi behöver därför tillsammans 
klättra upp för avfallstrappan och bli bättre på 
att återanvända resurser samt att minimera 
mängden avfall. Det kan vi göra genom att 
minska konsumtionen av varor. n

2

1

5

4

3

Utvinna 
energi

Deponi

Återanvända

Minimera

Återvinna

Avfall som ska ut 
ur kretsloppet och 
inte kan hanteras 
på ett annat sätt 
går till deponering, 
alltså slängs på en 
soptipp (en deponi). 
Det är det sämsta 
alternativet och den 
lösningen som vi ska 
försöka undvika.

När ett material inte 
kan återvinnas ska 
energin i avfallet 
utvinnas genom 
förbränning. 
Förbränning sker i 
ett kraftverk för att 
omvandla energin 
i avfallet till el och 
värme. 

Det som inte kan 
återanvändas kan 
istället återvinnas. 
Det gör vi genom 
att sortera vårt 
avfall, kompostera 
och panta burkar. 

Nästa steg i trappan 
handlar om att 
återanvända de 
resurser som redan 
finns. Om du har 
vuxit ur kläder och 
skor, inte längre har 
användning för en 
sak eller bara har 
tröttnat på något du 
har, återanvänd!
Skänk bort till 
någon som behöver, 
sälj eller lämna in 
till second hand för 
återbruk. På så sätt 
stannar produkten i 
kretsloppet.

Det allra bästa sättet 
att spara på jordens 
resurser är genom 
att skapa så lite 
avfall som möjligt. 
Detta genom att 
varor produceras 
resurssnålt och att 
vi inte konsumerar 
mer än nödvändigt. 
Behöver du något 
kan du se över 
möjligheten att låna 
av någon du känner, 
byta något du inte 
längre har behov 
av mot något du 
behöver, eller att 
hyra.

20    |    HOS OSS NR 1. 2022



Hur arbetar ni utifrån avfallstrappan?
– Vi brukar kaxigt nog säga att vi är cirkulär 

ekonomi på riktigt! Här är det en tydlig process, 
en person lämnar in något, någon tar hand om 
det, en tredje kan köpa det. Ett perfekt förlopp för 
avfallstrappans andra steg, säger Sofia.

MEN ARBETET PÅ ReTuna innebär också ett 
stort ansvar för inspiration och utbildning. På så 
sätt tar man ansvar även i trappans första steg, 
som handlar om att minimera. 

– Vi har en teoretisk och praktisk utbildning 
där man kan lära sig allt om hållbarhet, Recycle 
Design Återbruk. Sedan har vi ReTunas konfe-
rens och anordnar evenemang som exempelvis 
klädbytar- och leksaksbytardagar för att 
uppmuntra till att byta saker med varandra 
istället för att köpa nytt, säger Sofia.

Sofia ger exempel på hur man som konsu-

ment tillämpar avfallstrappan i sin egen vardag:
– Först måste man själv i hemmet göra ett val 

och ställa sig själv frågan om varför, att i steg ett 
tänka ”behöver jag verkligen en ny stol? Eller kan 
jag laga den jag har eller byta den mot en 
annan?” Om inte, kan man tänka vidare i steg 
två, där man kommer in till oss och lämnar in för 
återbruk eller återvinning och kanske istället köper 
en begagnad stol. På så sätt behåller vi befintliga 
resurser i kretsloppet utan att addera nya. 

ALLA HAR EN roll och kan påverka, men det 
viktigaste arbetet sker i samverkan med 
varandra. 

– Det här är ingenting vi klarar av själva, alla 
måste arbeta ihop och dela med sig. Små och 
stora företag, kommunen, näringslivet och 
invånarna. Alla måste hjälpas åt för att det ska 
fungera, berättar Sofia. n

Hallå där 
Sofia Bystedt 
Centrumledare på ReTuna Återbruksgalleria 

”Vi brukar kaxigt nog säga att vi är cirkulär ekonomi på 
riktigt! Här är det en tydlig process, en person lämnar in, 
någon tar hand om det, en tredje kan köpa det.” 

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

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

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.

Tips

HOS OSS NR 1. 2022  |    21



”Hans och Monica 
har en mack ihop…”

I en nästintill svartvit tid hoppade Monica 
och Hans ut till kunderna på macken i 
Barva och hjälpte dem att tanka. Puts av 
framrutan ingick också. Oljan som 

levererades till deras mack hanterade de för 
hand. Ibland läckte det lite...

UNDER ÅREN SOM gått har både säkerhet 
och hållbarhet seglat upp på branschens 
agenda. Nu är laddstationer, miljösmart bränsle 
och fräsch snabbmat receptet på ett lyckat 
mack-koncept. Och är det något Monica och 
Hans vet en hel del om så är det just lyckade 
mack-koncept.

– 1975 fick Hans erbjudande om att köpa 
macken i Barva. Det var ju så det fungerade på 
den tiden – det var en han som skulle ta över. 
Efter några turer fick vi banklån och kunde köpa 
macken, säger Monica.

Äldsta dottern var 14 dagar när de körde 
igång. Hon fick följa med och sova i en papplåda 
på macken.  

– Det var ju helt andra tider, man hade inte 
samma säkerhets- och miljötänk. När vi fick 
leverans av bensin så kom chaufförerna, 
kopplade i slangarna och gick in på tavernan. 
Där satt de och väntade tills bensinen rann ut 
från pumparna. Då visste de att det var klart, 
berättar Hans.

MACKEN I BARVA blev en framgångssaga 
med massor av kunder. Det var en uppskattad 
rastplats längs med dåvarande E3. 

– En gång stannade Lill-Babs till och det 
slutade med att hon assisterade i disken på 
tavernan. ”Jag ser att ni har fullt upp flickor, jag 
hjälper till!” hojtade hon. 

Men när sträckningen av E20 ändrades blev 
det dags att tänka om. Paret slutade att driva 
macken i Barva och tog istället över macken vid 
Strängnäs busstation.

– Den lades ned 1996 och vi flyttade upp till 
Eskilstunavägen. Circle K-stationen där drivs nu 
av vår dotter och måg. 2004 var ytterligare en ny 

Från blybensin och droppande olja till laddstationer och fossilfri 
diesel. Monica och Hans Zentio har drivit bensinmackar sedan 
1975 – och varit med om en smärre revolution inom branschen.

En ny vecka startar alltid tidigt. 
”Vi öppnar  kl. 05.00 varje dag, 
men måndagsmorgnar startar 
redan kl. 04.00 och håller  
oftast på fram till lunch. 
Mycket ska fram och allt ska 
se fräscht ut”, säger Anders 
Pitkänen.

Monica Zentio är en entreprenör 
som älskar utveckling.

Här kan kunderna 
tvätta bilen på ett 
miljösmart sätt.

Gulfmacken i Biskopskvarn 
byggdes för tre år sedan.
Gulfmacken i Biskopskvarn 
byggdes för tre år sedan.
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sträckning av E20 klar. Då byggde vi Statoil i 
Biskopskvarn som vi drev fram till 2019. För tre 
år sedan byggde vi Gulf-macken i Biskopskvarn.

Både Monica och Hans har passerat 65-års- 
strecket men har inga planer på att sluta jobba.

– Har man den där entreprenörsådran så är 
det inte helt lätt att sluta. Vi kan ju det här nu och 
vet vad som funkar. Utvecklingen framåt är 
också en spännande del, säger Monica.

MONICA OCH HANS var först i Strängnäs 
med att erbjuda HVO. Nu satsar de på ett 
svenskt förnybart och giftfritt dieselbränsle som 
heter RME 100. 

– Det känns viktigt och spännande att kunna 
hjälpa till på ett litet hörn. Det är klart att vi inte 
kan fortsätta med olja! Samtidigt räcker det inte 

med elbilar, jag tror att det behövs fler alterna-
tiv. I framtiden kommer vi säkert att erbjuda 
vätgas också, säger Monica. 

NÄR DERAS MACK i Biskopskvarn byggdes för 
tre år sedan var det självklart att placera solceller 
på taket, bygga energisnålt och installera en 
biltvätt med hög reningsgrad av vattnet. 

– Vi fick jättefin hjälp av vår kontakt på 
SEVAB med vissa viktiga delar för att komma 
på plats i tid, säger Hans.

De har varit SEVAB-kunder så länge de kan 
minnas.

– Ja, vi skulle aldrig välja något annat än det 
lokala energibolaget. Vi är nöjda och känner 
oss trygga med att ha SEVAB som leverantör, 
berättar Hans. n

”Det känns viktigt och spännande att kunna hjälpa till på ett litet 
hörn. Det klart att vi inte kan fortsätta med olja! Samtidigt räcker 
det inte med elbilar, jag tror att det behövs fler alternativ.”

Monica och Hans 
absoluta topplista

1   Personalen  

”De flesta har varit med oss 
i femton år. De är bäst helt 
enkelt! Det känns också 
jättebra att kunna ta emot 
praktikanter och kunna 
erbjuda sommarjobb.”

2   Utveckling  
”Man kan göra som man alltid 
gjort och stå kvar på stationen 
och så åker tåget. Eller så  
hoppar man på!”, säger 
Monica med lysande blick.

3   Barva IF 
Favoritföreningen där  
Monica är kassör. Barva IF 
sponsras även av Zentio 
Bensin & Service AB.

Thomas Hoffmeyer har jobbat med Monica och 
Hans Zentio sedan 1988.

RME – ett nytt bränsle som tillverkas av raps.

Mackor, paketutlämning, 
kläder, godis – och bensin  
förstås. En modern mack 
innehåller många 
delar.

GULF-loggade kepsar, 
tröjor, klassiska retro-
oljedunkar och andra 
prylar hittar man här.

GULF-loggade kepsar, 
tröjor, klassiska retro-
oljedunkar och andra 
prylar hittar man här.

GULF-loggade kepsar, 
tröjor, klassiska retro-
oljedunkar och andra 
prylar hittar man här.

GULF-loggade kepsar, 
tröjor, klassiska retro-
oljedunkar och andra 
prylar hittar man här.
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När töms mitt sopkärl för trädgårdsavfall?  
u Med ett trädgårdskärl blir du enkelt av med buskar, ris, gräs 

och löv från din trädgård. Vi tömmer trädgårdskärlet varannan 

vecka från och med vecka 14 till och med vecka 47. Du kan  

se din nästa tömningsdag på Mina sidor under ”Miljötjänster”.

När börjar hämtningen av hushållsavfall 
vid mitt fritidshus?  
u Hämtningen av hushållsavfall sker varannan vecka under 

sommarsäsongen, vid 12 tillfällen. Säsongen varar mellan vecka 

17-39 (för de med hämtning udda veckor) eller vecka 16-38 

(för de med hämtning jämna veckor). Du kan se din nästa 

hämtningsdag på Mina sidor under ”Miljötjänster”.

Vilka textilier ska jag sortera i den rosa 
avfallspåsen?   
u Endast trasiga textilier får kastas i vår rosa påse. Hela 

textilier kan lämnas på alla återvinningstationer i kommunen 

och vid våra återvinningscentraler.            

Hur gör jag för att betala min faktura  
digitalt?    
u Anmäl e-faktura via din internetbank eller  

sevab.com/e-faktura  

Jag ska gräva på min tomt, är det något 
jag behöver tänka på?
u Låt oss visa var alla ledningar finns innan du sätter igång att 

gräva – annars kan det bli både farligt och dyrt. Du beställer 

ledningsanvisning via ledningskollen.se. Vi kan då visa var 

ledningarna finns via kartor och/eller med utsättning på plats på 

din tomt. Om du beställer utsättning senast fem arbetsdagar 

innan grävning ska ske utför vi arbetet kostnadsfritt, annars är 

avgiften 1425 kr. Vatten- och avloppsledningar kan vi endast 

visa fram till tomtgräns, men kommunens byggavdelning kan 

bistå med ledningsanvisning innanför tomtgräns.  

u sevab.com/ledningsanvisning

Kundservice finns redo att svara på dina frågor – fem dagar i 
veckan och näst intill året om. Under 2021 tog vi emot cirka 100 000 
telefonsamtal och 40 000 mejl. Men vad handlar frågorna om?  
Vi har listat de fem vanligaste frågorna till Kundservice – just nu. 

Beställ

Tips!

u sevab.com/minasidor

Gör dina beställningar på sevab.com – snabbt och enkelt. 

Du kan bland annat: u Teckna elavtal u Anmäla flytt  

u Beställa jord u Beställa sopkärl, container och slamtömning 

u Beställa fiber u Beställa laddbox u Anmäla e-faktura

Mina sidor    
u Kika på din el- och värmeförbrukning, dina sophämtnings- 

dagar och dina fakturor. Logga in på mina sidor!

Frågornas topp 5
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Stäng av 
helt

Mät din 
förbrukning

Enkel 
klassiker

Se upp för 
standby-tjuvar

Stoppa standby-
tjuvarna på egen hand

Vanliga 
standby-tjuvar
u TV-apparater*

u DVD-spelare

u Datorer i viloläge

u Mobilladdare utan mobil

u Spelkonsoller

u Mikrovågsugn

u Grendosa med strömbrytare
Skippa standby-läget helt och stäng av dina enheter genom 
att ha dem inkopplade i en grendosa med strömbrytare och 
inte endast med fjärrkontroll.

u Dra ut laddaren
Ett enkelt sätt att utesluta en strömslukare är att dra ut 
laddaren till alla elektiska apparater ur eluttaget när de inte 
används. En mobil eller kameraladdare drar ström även när 
du inte laddar själva enheten.

u Undvik viloläget
Datorer i viloläge fortsätter konsumera el, därför är det bättre 
att stänga av datorn helt när den inte används. Ett tips är 
också att aktivera energisparfunktioner för datorns bildskärm 
för att minska förbrukningen även när den används. 

u Elmätare
Det går förstås inte att säga exakt hur mycket just din 
mikrovågsugn eller TV-apparat drar i el eftersom det skiljer 
sig mellan tillverkare och modeller. Är du riktigt nyfiken på 
hur mycket ström som går åt kan du koppla in en elmätare 
mellan uttaget och apparaten du vill mäta. Då får du en exakt 
avläsning av just din utrustnings förbrukning. 

*En TV som drar 1 watt i standby- 
läge under 42 dagar motsvarar 
en kilowattimme (kWh). Den 
energin håller en lågenergilampa 
tänd i över 100 timmar, kör 
dammsugaren i en timme eller 
rostar 60 brödskivor brödrosten!
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Våra hem fylls alltmer med elektronik och vissa apparater står 
ständigt och drar ström även när de inte används – så kallat 
standby-läge. Vi listar tjuvar i hemmet och ger några enkla 
tips på hur du kan minska förbrukningen. 

Standby kallas det mellan-
läge när en apparat varken 
är på eller helt av, som 
exempelvis en TV som är 
inkopplad och avstängd 

– men en display eller lampa lyser 
ändå. Då drar den fortfarande ström. 

Även om det inte rör sig om en stor 
mängd, blir det mycket i längden om 
man räknar samman flera enheter i 
hushållet som samtliga tickar på 
konstant. Ungefär två procent av 
landets årliga elförbrukning består  
av enbart standby-ström. n
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Efter att ha hjälpt över 3000 
personer att klara av 
isoleringen genom att 
handla mat och hämta ut 
mediciner till dem såg man 

också behovet av bättre integration för 
nyanlända. Målet blev då glasklart 
– genom Starka Händer ska fler få hjälp 
och fler ska integreras i samhället. 

– Vi är fast beslutna att bygga riktiga 
broar mellan nyanlända och etablerade 
genom samverkan mellan kommun, 

föreningslivet och andra organisationer för 
att uppnå en riktigt omfattande integration 
och ett tryggare samhälle, förklarar 
Mohmad Allatif som är ordförande i Starka 
Händer.

FÖRRA ÅRET HJÄLPTE föreningen över 
5000 personer att handla mat, hämta ut 
paket och medicin. De erbjuder också 
läxhjälp, språkkurser och anordnar olika 
aktiviteter och workshops för att bygga 
broar mellan svenskar och nyanlända. 

Starka händer 
hjäper hela 
samhället
Starka Händer är en ideell förening som erbjuder hjälp 
till alla som behöver det – oavsett ursprung, ålder eller 
etnicitet. Själva starten började som en Facebook-grupp 
under coronapandemin. 

Starka Händer fikar, nattvandrar och utbyter erfarenheter med 
volontärer, såväl med invånare och medlemmar som med poliser. 
Här ser vi ett volontärssällskap tillsammans med områdespolisen 
Sanna Granbäck.

Ungdomsstyrgruppen ordnar med aktiviteter för alla.

Anmäl din 
förening till 
Strängnäs-el
u Som ambassadör för 
Strängnäs-el 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

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

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

TECKNA 
Strängnäs-el

”Vår förening jobbar med inkludering och med att 
sprida kunskap om samhället. Det är något vi vill göra 
med andra goda krafter och instanser, därför valde vi 

att gå med i ert nätverk och bli ambassadörer.”
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Starka Händer ser att integration har stor 
betydelse för ett långsiktigt hållbart 
samhälle. De fokuserar därför på tre 
områden: snabbare integration, bryta 
utanförskap och hjälpa alla behövande. 

– Alla har rätt att få möjlighet att så 
snabbt som möjligt bli en del av samhället. 
Det är vårt syfte och mål i Starka händer, 
säger Mohamad.

Starka Händer har valt att ingå i 
samarbetet med Strängnäs-el och är det 
nyaste tillskottet bland ambassadörs- 
föreningarna.

Varför valde ni att bli 
ambassadörsförening inom 
Strängnäs-el?

– Vår förening jobbar med inklude-
ring och med att sprida kunskap om 
samhället. Det är något vi vill göra med 
andra goda krafter och instanser, därför 
valde vi att gå med i ert nätverk och bli 
ambassadörer, förklarar Mohamad. 

Vad betyder samarbetet inom 
Strängnäs-el för er?

– Det är ett viktigt steg för oss. Vi vill 
samarbeta med fler aktörer för att vi 
tillsammans ska kunna bidra till 
utvecklingen av samhället, förklarar 
Mohamad.

Vem kan bli medlem i Starka 
Händer?

– Det är gratis att bli medlem. Alla är 
välkomna att bli medlem eller volontär i 
vår förening, avslutar Mohamad. n

Workshop för föräldrar tillsammans med Strängnäs 
kommun och trygghetssamordnare. 

Fyllt skafferi med förnödenheter som ska till Ukraina. Det packas matpaket 
för familjer, paket för kvinnor, hygienpaket...

Föreningen Starka Händer grundades 
2020 och har i dag 2400 medlemmar.

Vi erbjuder workshops, 
språkkurser, sociala 
aktiviteter och hjälp att 
hitta jobb. Vi hjälper 
också till att hämta ut 
medicin och paket, men 
även med handling och 
leverans av livsmedel. 

u starkahander.se

”Alla har rätt att få möjlighet att så snabbt 
som möjligt bli en del av samhället. Det är 

vårt syfte och mål i Starka händer.”
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Hållbar hi-tech 
– en bra affär för alla 

P
å re:Compute-IT finns nästan 
all typ av elektronik. Smarta 
tv-apparater, mobiltelefoner, 
nostalgiska spelkonsoler, 
gamingdatorer, filmkameror, 
DVD-spelare och mer därtill. 

Precis som alla andra butiker i gallerian 
hämtar re:Compute-IT sitt material som ska 
säljas från Returen, som ligger i anslutning till 
återvinningscentralen.

– Vi får in stora mängder elektronik till 
Returen, den plats där invånarna lämnar in 
olika grejer som möbler, kläder och andra 

prylar de inte vill ha längre. Det händer att 
folk donerar en relativt ny smart-tv där vi efter 
felsökning upptäcker att problemet ”bara” var 
en skadad laddsladd, säger Amjad.

Elektronikavfall är den sorts avfall som ökat 
mest i Sverige de senaste åren. Under 2021 
samlades det in i snitt 13 kilo per invånare. 
Detta enligt statistik från El-Kretsen, som är 
ett icke-vinstdrivande företag skapat av 
branschorganisationer för elektronik- och 
batteriproducenter i Sverige. 

– Det är förstås bra med återvinning, men 
ännu bättre med återbruk. Kom till oss med 
dina grejer istället för att slänga dem! Vi lagar 
även elektronik – och det kostar bara pengar 
om vi får prylen att fungera, säger Amjad.

PANDEMIN HAR VARIT tuff för handeln, men 
re:Compute-IT har haft många kunder som 
behöver köpa utrustning till hemmakontoret. 

– Vi växlar hela tiden upp och skulle 
egentligen behöva en större lokal. En butik 
på stan är lockande – och det vore härligt att 
någon gång etablera vårt koncept i Stockholm! 
Vi använder även digitala lösningar en hel del, 
mycket elektronik kan säljas på Tradera. 

Amjad har jobbat på re:Compute-IT sedan 
2015. 

Amjad al Chamaa älskar att hjälpa folk, göra tillvaron lite enklare för alla. 
”Det får jag verkligen utlopp för här”, säger Amjad al Chamaa, butikschef på 
re:Compute-IT på ReTuna Återbruksgalleria i Eskilstuna.

Tänk på re:Compute-
IT om du behöver en 
laddare, fjärrkontroll, 
padda, mobiltelefon, 
tv... ja, det mesta inom 
elektronik.

På förmiddagen dyker ett japanskt tv-team upp. Nästa stund några 
nyanlända från Ukraina som vill köpa en tv. Kort därefter kommer en 
nyfiken person som gillar återbruk och parkerar sin sprillans nya Tesla 
utanför. ”Det är tjusningen med ReTuna Återbruksgalleria, att så många 
olika kunder kommer hit. Och jag får chansen att hjälpa dem”, säger 
Amjad Al Chamaa, butikschef på re:Compute-IT.

28    |    HOS OSS NR 1. 2022



– Jag kom från Syrien till flyktingmottag-
ningen i Flen 2014. Mitt mål var att hitta ett 
jobb. Det är nyckeln in till samhället och det 
bästa sättet att lära sig svenska. Genom 
kontakter lyckades jag få en praktikplats på 
re:Compute-IT. Det är jag väldigt tacksam för.

Efter elva månader, när uppehållstillståndet 
var klart, blev praktikplatsen en fast anställning 
som försäljare.

– Det var fantastiskt. Jag har egentligen 
universitetsutbildning i ekonomi och system-
vetenskap, men har alltid haft ett stort 
intresse för elektronik. Och jag älskar att 
hjälpa folk, göra tillvaron lite enklare för dem. 
Det får jag verkligen utlopp för här. 

AMJAD LÄRDE SIG nya ord varje dag och talar 
nu flytande svenska. 

– ReTuna har varit den bästa språkskolan. 
Sedan har vi ju även många kunder som jag kan 
prata arabiska och engelska med. Det här är ett 
jobb som ger mig en bra känsla, att hjälpa folk 
- och miljön. Sverige erbjöd mig hjälp när jag 
kom hit från Syrien, nu kan jag ge tillbaka. n

3

”Det är förstås bra med återvinning, men 
ännu bättre med återbruk. Kom till oss 
med dina grejer istället för att slänga dem”, 
säger Amjad Al Chamaa.”  

1   Världens första 
återbruksgalleria.

2   Drivs av Eskilstuna 
Energi och Miljö sedan 
2015.

3   Platsen där ditt skräp 
förvandlas till en annan 
persons skatt. Lämna 
prylar du inte längre vill 
ha på Returen – så tas 
de om hand av någon 
av de 14 butikerna i 
återbruksgallerian och 
säljs sedan vidare.

stolta fakta 
om ReTuna

”Det här är ett jobb som ger mig en bra känsla, att 
hjälpa folk – och miljön. Sverige erbjöd mig hjälp 
när jag kom hit från Syrien, nu kan jag ge tillbaka.”

När ett åskoväder har dragit fram kommer det in 
mycket mer elekronik än normalt.
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”Jag är en sådan som faktiskt gillar att klippa gräsmattan 
– då ser jag resultatet direkt. Samtidigt vill jag hela tiden 
lära mig mer och nytt”. Det säger Pontus Netzell, som 
nu har landat som industridoktorand inom affärsområde 
Energi på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

”Nu får jag det 
bästa av två världar”

H
an är uppvuxen i Eskilstuna, ”med 
almanackan från Eskilstuna Energi 
och Miljö i köket och kraftvärme- 
verkets skorsten någonstans i 
bakgrunden”.

Efter utbildningen till energiingenjör på dåvarande 
Mälardalens högskola (MDH) i Västerås, började 
Pontus Netzell att jobba.  

– Jag trivdes bra på mina arbetsplatser inom 
teknikbranschen, men kunde inte riktigt slita mig från 
skolan. Jag återvände och pluggade en Masterutbild-
ning. Fick nytt jobb när jag var klar – men saknade 
återigen diskussionerna och suget efter kunskap 
som finns på högskolan. När en av mina tidigare 

professorer tipsade om att Eskilstuna Strängnäs 
Energi och Miljö sökte en industridoktorand så 
skickade jag in en ansökan direkt – där fanns ju den 
perfekta kombinationen med en fot på universitetet 
och en inom energibranschen, säger han.

Viljan att bidra till ett fungerande lokalsamhälle 
var också en faktor som lockade Pontus till just 
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö.

– Det är en schysst arbetsgivare som ligger i 
innovativ framkant. Jag tänker främst på de färgade 
påsarna och ReTuna Återbruksgalleria. Alla som 
jobbar inom ESEM är kraften som gör att den 
samhällskritiska verksamheten snurrar. Vi får inte 
”faila”, det alternativet finns inte. Här har jag goda 
chanser att förbättra miljösituationen i närheten och 
faktiskt se resultat, för mina barn och för vår framtid.

I UPPDRAGET INGÅR att undersöka hur 
utmaningen som finns inom energiförsörjningsom-
rådet kan tacklas. Pontus forskning kommer att 
handla om modellbyggning med hjälp av artificiell 
intelligens, styrning och optimering av värme- och 
elproduktion.  

– En doktorandtjänst är formbar och forskningsfrå-
gorna kommer att ändras med tiden. Det är viktigt att 
det jag gör kommer till nytta. Detta är ett samarbete 
mellan forskarskolan IndTech och Mälardalens 
universitet (MDU). Inom IndTech ingår flera företag 
som siktar på AI, optimering och styrning.  

Som industridoktorand är Pontus anställd inom 
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö under fem år. 
Ambitionerna för framtiden är höga. 

– Jag vill fortsätta att förändra det jag kan – så 
att det blir ännu bättre. Egentligen handlar det ju 
om att rädda världen, men det börjar här på min 
bakgård. Målet är att den ska bli en bättre plats för 
våra barn. n

u Ålder: 31 år
u Bor: Västerås
u Utbildning: Energi-
ingenjörsprogrammet 
och Masterprogrammet 
i hållbara energisystem, 
båda vid dåvarande 
MDH (nu MDU)

Pontus 
Netzell

”Här har jag 
goda chanser 
att förbättra 
miljösitua- 

tionen i 
närheten och 

faktiskt se 
resultat, för 
mina barn  
och för vår 
framtid.”

Industridoktorand
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gänget med 16-åringar, som ibland var superför- 
siktiga i starten, blomma ut under säsongen.

INFÖR SOMMAREN ÄR hon något liknande på 
spåren igen – Emma ska ta hand om ESEMs 
sommarjobbare.

– Vi har fått in ungefär 300 ansökningar. Alla 
jättefina, man skulle vilja anställa allihop! Men vi hade 
32 platser. Jag har skött processen med allt från  
urval till introduktion i vår utbildningsplattform. Målet är 
att de ska få känna sig trygga när de kommer hit. De 
ska veta vad som väntar dem.

Nu, när anställningen blivit tills vidare, ser Emma fram 
emot att få lära känna sig själv som ”HR-person”. 

– Jag är ju bara 24 år och har inte hunnit med så 
många år i arbetslivet. Jag är övertygad om att ESEM 
ger mig den bästa starten i arbetslivet. Mitt team är 
toppen och vi har en trygg arbetsgivare. n

”Jag har skött processen med allt från urval 
till introduktion i vår utbildningsplattform. 
Målet är att de (sommarjobbarna) ska få 
känna sig trygga när de kommer hit.  
De ska veta vad som väntar dem.”

R
edan under termin två på utbildningen sökte 
Emma tjänsten som studentmedarbetare på 
ESEMs HR-avdelning.

– Där fanns en liten känsla av ”vad ska jag 
kunna bidra med, som är helt ny?” Men min chef Anna såg 
direkt möjlighet till ett lite mer långsiktigt samarbete – jag 
skulle ju fortsätta att vara student under ett par år till.

Det visade sig bli en lyckträff för båda parter. Sedan 
våren 2020 har Emma förstärkt HR-avdelningen, främst 
med administrativa uppgifter. Nu är hon fast anställd som 
HR-koordinator.

– Jag jobbar mycket med våra rekryteringsprocesser. 
Bokar intervjuer, svarar på frågor och stöttar rekryterande 
chefer. Men även andra adminuppgifter som att ta hand om 
ledighetsansökningar och fixa med intro till nyanställda. 

ATT EMMA VALDE en utbildning inom HR handlar om en 
vilja att jobba med människor. 

– Mitt första jobb var som kassabiträde och därefter 
teamledare på Parken Zoo. Där fick jag vara med och 
rekrytera mitt lag. Det var fantastiskt kul att se hela 

Anställningen som studentmedarbetare var 
ett perfekt kliv in i HR-världen för Emma 
Göhle. ”Jag går personalvetarprogrammet 
vid Örebro universitet. Precis som de flesta 
universitetsutbildningar innebär det 100 
procent teori. Genom min anställning inom 
ESEM har jag fått omsätta min kunskap i 
praktiken – det är guld värt”, säger hon.

”ESEM ger mig 
den bästa starten 
i arbetslivet”

Kort om  
Emma Göhle
u Ålder 24 år

u Bor i Strängnäs

u Utbildning: 
Personalvetar-
programmet  
vid Örebro 
Universitet 

Emma Göhle
HR-koordinator
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Fossilfritt

Lokalproducerat

Förnybara källor

Du vinner

Miljön vinner

Staden vinner

Fossilfritt

Lokalproducerat

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


