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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 eem.se/magasinet-hos-oss

Om mätarbytet    2018 tog regeringen beslut om krav på  
nya funktioner i elmätarna. Alla elnätsföretag i Sverige behöver 
byta ut eller uppdatera sina elmätare innan 2025. För majoriteten 
av våra kunder kommer mätarbytet ske under 2022 och vara klart till 
juni 2023. Totalt byter vi cirka 48 000 mätare. 

u eem.se/matarbyte

Vi svarar gärna på dina frågor
Ring 016-10 60 60
Chatta eem.se/kundservice
Mejla kundservice@eem.se

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

till ett bättre samhälle.” 

Vad ska du göra om just du blir 
uppringd? Avsluta samtalet direkt om  
du inte vill teckna ett elavtal. 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 eem.se/elavtalstips

Tony Roos, projektledare för solcellsparken på Lilla Nyby.

Utbyggt  
fibernät 
– framgångsfaktor för utveckling 

Nya 
funktioner  
i elmätarna

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 eem.se

Nya soptunnan är återvunnen

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

Finns det el i min  
lägenhet när jag flyttar in?

När försäljare ringer dig

Nu satsar vi på att utöka fibernätet genom att för första gången ha 
skickat in en ansökan om bredbandsstöd hos Post- och telestyrelsen 
(PTS). Bredbandsstödet möjliggör anslutningar som tidigare ansetts 
för kostsamma för kunden. Besked om vi beviljas bredbandsstöd 
väntas komma i årsskiftet 2021/2022. Bredbandsstödet delas ut av 
PTS som har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av 
landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. 

u eem.se/fiber

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

Tipset!

Vintern är här!
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Släpp in solen 
i ditt elavtal

          – ytterligare en vardagsvinst
Lägg till solkraft i ditt elavtal och få förnybar och  

närproducerad solel från lokala solcellsparker.

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.

Ring 016-10 60 60
Chatta eem.se/kundservice
Mejla kundservice@eem.se

eem.se/solkraft
Gör din intresseanmälan!

Lokalproducerat

Fossilfritt

Förnybara källor

Vinsten blir vardag

Du vinner

Miljön vinner

Staden vinner
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Hej framtiden,  
här kommer Eskilstuna!
Det 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 Eskilstunas utveckling lyser stark. 
Under hösten har vi, i sällskap med städer 
som San Fransisco och Helsingfors, 
hamnat på en topplista över världens 
grönaste städer. 

Superstjärnan som gör att blickarna 
riktas mot oss även denna gång? ReTuna 
Återbruksgalleria.

Det är brittiska företaget Businesswaste, 
experter inom avfallshantering, som 
sammanställt listan. 

Vi i Eskilstuna bevisar, gång på gång, att 
omställningen till ett hållbart samhälle är 
fullt möjlig med hjälp av smarta lösningar. 
ReTuna Återbruksgalleria inspirerar 
människor jorden runt och visar att 
hållbarhet inte handlar om att hålla tillbaka 

och leva mindre – utan om att åstadkomma 
mer med de resurser vi redan har. 

Men här finns flera delar som bidrar till 
positiv utveckling. 

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 Eskilstunaborna att 
leva hållbart. Att vi genom detta är med och 
knuffar hela utvecklingen inom hållbarhet 
framåt känns fantastiskt.

Men även miljösmart kraftvärme, biogas i 
lokaltrafiken och våtmarken i Ekeby, är 
goda miljöexempel i Eskilstuna.

EN ANNAN SOLGLIMT så här i december 
är att solcellsparken vid Lilla Nyby är färdig 
och snart producerar förnybar el. Ett riktigt 
bra sätt att använda en gammal deponi på 
– mark som inte får brukas till annat.

Du som vill köpa el från den nya solcells- 
parken kan läsa mer på sidan 26! n 

Kjell Andersson, vd

”ReTuna Återbruksgalleria inspirerar 
människor jorden runt och visar att hållbarhet 
inte handlar om att hålla tillbaka och leva 
mindre – utan om att åstadkomma mer med 
de resurser vi redan har.”  

Trevlig läsning!
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Internationella 
vattendagen 

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

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, reducera olikhet 
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. 

Earth Hour 20.30-21.30 
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 

klocka en timme under natten 
mellan lördag och söndag.

Mars

22

20

26

27

Eskilstuna-el 
Sommarsäsongen för  

Eskilstuna-el startar, vilket  
innebär 70 procent rörligt 
pris och 30 procent fast pris. 
Eskilstunaproducerad och  
förnybar el som gynnar  
det lokala föreningslivet.

Sommarstugan 
Vi tömmer 

sommarsopor och latrin för 
dig som har fritidshus. 

Världsmiljödagen 
En temadag som 

firas över hela världen och 
instiftades av FN 1972.

Beställ 
trädgårdskärl

Bli av med ditt trädgårds-
avfall. Vi hämtar det varannan 
vecka från april till november. 
eem.se/tradgardskarl

Dags för däcksskifte 
Utslitna däck lämnar 

du utan kostnad på Lilla 
Nybys eller ReTunas 
sorteringsramp. 

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

Maj

Juni

1

15

5

v.17-40

v.14-47

23-24

Kalendarium l eem.se 
17 

globala 
mål

eem.se

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

Sveriges 
största!

Gynna  
det lokala 
förenings-

livet

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.

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.

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. Ekeby våtmark är 
med sina 40 hektar, Sveriges 
största anlagda våtmark.

Januari

December

Februari

23

12 19

2



Utflyktstips visiteskilstuna.se
Ett slott 
för dig

Du som ...

!InfoPoints  
& turistinformation
I Eskilstuna finns turistinformation hos ett antal 
InfoPoints. Här hittar du kartor, broschyrer och 
självklart härliga människor som svarar på dina 
frågor och ger tips om sevärdheter, besöksmål 
och evenemang. Vårt eget ReTuna är till exempel 
ett InfoPoint.

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 
slottssafari.se

Sundbyholms naturreservat
Sundbyholms naturreservat och friluftsområde innehåller många olika 
naturtyper och är ett trevligt utflyktsmål för alla åldrar. Här finns fina 
vandringsleder, en gästhamn med café och restaurang, en badplats med 
Mälarens längsta naturliga sandstrand. Här ligger även Sundbyholms slott 
med restaurang och slottspark. Vid infarten till Sundbyholm och friluftsområdet 
ligger den fantastiska runristningen Sigurdsristningen från 1000-talet.

Allt 
på ett 
ställe

Lilla Nyby 

2021-2022

ReTuna 

Öppettider

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 eem.se/sms
Psst...du får även sms vid strömavbrott.

u Från och med årsskiftet 2021/22 kommer 
ReTuna Återbruksgalleria att ändra sina 
öppettider till: Vardagar 10-18 Helger 10-16

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 eem.se/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-tis  7-16
ons 7-18
tor-fre 7-16
lör-sön 9-14 
 

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

mån-fre  10-19
lör-sön 10-15 
 

Avvikande öppettider Lilla Nyby

Avvikande öppettider ReTuna

Ändrade sophämtningsdagar

Kundservice har stängt julafton, 
nyårsafton och trettondagen. 

 SMS-
tjänst

Nyår

Trettondags-
veckan

Jul 

...har sommarstuga i Eskilstuna Välj mellan tre olika abonnemang för 
sophämtning. Du ligger kvar på samma abonnemang som året innan om 
du inte anmäler något annat. Om du vill ändra ditt abonnemang behöver 
du göra det senast 30 april. Logga in på Mina Sidor för att se vilket 
abonnemang du har just nu och vilken dag som är din sophämtningsdag.  
u Det kommer att bli förändringar i taxan för 2022 och abonnemangs-
formerna kommer att förenklas. Håll utkik på vår hemsida när den nya taxan 
klubbats igenom, eem.se/fritidshus



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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?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.

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

Effektoptimering 
Eskilstuna
u Effektoptimering Eskilstuna är ett 
samverkansprojekt mellan Eskilstuna 
kommun, Eskilstuna Energi och Miljö, 
SEVAB, Eskilstuna Logistik och Etable-
ring samt Mälardalens Högskola. 
Projektet startade hösten 2020 och ska 
frigöra elnätskapacitet för att möjliggöra 
ökad energianvändning och fler etable-
ringar i Eskilstuna.
    För ett energi- och resurseffektivt 
samhälle behövs samverkan mellan 
energiproducenter, energidistributörer 
och energianvändare. I projekt Effektop-
timering Eskilstuna för vi samman dessa 
aktörer för att gemensamt hitta lösningar 
på utmaningarna med effektbrist och över- 
föringsbegränsning 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.

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. 
Fjärrvärme har låg miljöpåverkan och är 
ett bra uppvärmningsalternativ i de delar 
av Eskilstuna 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 gynn-
samt 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 effekt-
topparna. Tekniken med vätgaslagring 
har stor potential när det gäller exem-
pelvis lagring av solenergi. 

Tidsdifferentierade tariffer
u Vi ser över möjligheten till nya elnäts- 
tariffer för vissa kundgrupper. Förhopp-
ningen är att testa nya elnätstariffer för 
att minska trängseln i elnätet.

Utbyggnad 
stamnätet

HOS OSS NR 2. 2021  |    9



Alla produkter som nyproduceras har en 
klimatpåverkan. Genom att handla begagnat i 
stället gör man som konsument en viktig insats. 

– Vi har sålt över 20 000 krukor under våra 
fyra år här. Det innebär 20 000 krukor som inte 
har behövt nyproduceras. Miljöpåverkan för frakt 
har också varit liten eftersom krukorna redan 
fanns här i vår stad. Varje såld kruka hos oss är 
en vinst för miljön. 

EN PRODUKT FRÅN Ecoflor som fått mycket 
uppmärksamhet och medverkat i designtävlingar 
är Marias läderkruka. Hon har använt trasiga 
läderjackor och skamfilade krukor och designat 
något nytt. 

Från alternativt till  
mainstream– allt fler hittar till ReTuna

en vanlig butik finns tydliga säsonger och där 
säljs produkter som syns i tidningarna och 

hos influencers. Kunden är trygg i att handla 
nytt, för någon annan har redan bekräftat att 
det man köper är trendigt och rätt. 

Många är lite ängsliga inför att köpa second 
hand, berättar Maria, och då gäller det att 
hjälpa besökarna så att de känner sig trygga. 

– Vi får hjälpa våra kunder att se vad som 
passar ihop, hur man kan kombinera olika 
udda saker så att det blir snyggt. Det vi 

gör handlar om att skapa ett värde i saker. 
– När vi öppnade var vi styrda av hur en 

butik ”ska se ut”, men nu har det utvecklats 
och är mer som mitt vardagsrum. 

Den lummiga butiken är en grön oas mitt i ReTuna Återbruksgalleria. Miljövänligt 
odlade blommor, återbrukade krukor och begagnade trädgårdstillbehör hittas i 
sortimentet. Men vad innebär det egentligen och hur skiljer det sig från en vanlig 
blomsteraffär? Butikschef Maria Larsson berättar om konceptet, och om hur 
Eskilstunaborna är med och bidrar till någonting världsförändrande. 

Maria beskriver 
butiken som sitt eget 
vardagsrum. Självklart 
har taxen Ines en 
given plats i soffan. 

I förgrunden Maria Larsson som är 
butikschef för Ecoflor på ReTuna, bakom 
kassan står Karin Larsson som även 
driver blomsterbutiken vid Rådhustorget. 
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Från alternativt till  
mainstream– allt fler hittar till ReTuna

– Både keramik och läder är material som 
kräver mycket resurser vid produktion och de 
går inte att materialåtervinna. Att bara kasta 
bort det är vansinne! Så fort jag har tid så är 
det läderkrukor jag gör. 

MARIA BERÄTTAR ATT de till en början mest 
sålde krukor och prydnadssaker, men köpbete-
endet har förändrats och nu säljer de ungefär 
hälften blommor och hälften tillbehör.

– I början förstod man inte det här med 
blommorna, var det begagnade blommor? Man 
förväntade sig att det man köpte skulle vara 
billigt och av sämre kvalitet. Men det är ju 
precis tvärt om. 

Maria tror att många inte tänker på att 
blomodling är en storskalig industri som kräver 
mycket resurser. 

– Man älskar ju tanken på att det skulle vara 
en liten gubbe i halmhatt som går runt med en 
vattenkanna men det är ju inte så det fungerar, 
det är en industri. 

De blommor som säljs hos Ecoflor är miljö- 
vänligt odlade, vilket innebär att producenterna 
har tagit ansvar för bland annat uppvärmning 
och energiförsörjning. 

– Vattnet återanvänds och i stället för 
bekämpningsmedel används insekter för att 
komma åt ohyra. Dessutom tar de socialt 

ansvar och har schyssta arbetsvillkor. 
ReTuna Återbruksgalleria har fått stor 

uppmärksamhet utomlands och det märks inte 
minst på antalet turister som väljer att åka till 
Eskilstuna på sin semester. 

– Som Eskilstunabo kanske du inte känner 
storheten i det vi gör här på ReTuna. Du 
kanske har varit nere i Returen och dumpat av 
en flyttkartong med lite bråte, inte känns det 
som någonting stort. Men det är det! Man har 
bidragit till någonting världsförändrande! 
Annars skulle vi inte ha alla de här turisterna 
och journalisterna här. 

ECOFLOR SKA EXPANDERA, om tre år 
kommer de att öppna en butik i Järfälla som 
planerar att bli nästa klimatdestination. 

– Det vi gör här på ReTuna är ju egentligen 
en så självklar idé, och det borde finnas 
överallt. Fortfarande har det inte hänt.  
Men vinden blåser – och det är åt vårt håll. 

Vi känner att vi kan fortsätta att utveckla  
vårt koncept. n

”I starten förstod man inte det här med blommorna, 
var det begagnade blommor? Man förväntade sig att 
det man köpte skulle vara billigt och av sämre kvalitet. 
Men det är ju precis tvärt om.” 

Skamfilade krukor och 
trasiga läderjackor får 
ett helt nytt värde när 
Maria Larsson designar 
Ecoflors signaturprodukt: 
läderkrukan.

u Öppnade 2017

u Erbjuder hemleverans

u Dekorationer till event

u Begravningsblommor

u Abonnemang på 
blommor för receptioner 
och restauranger 

u Luftrenande växter  
till kontor

Fakta Ecoflor
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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

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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IoT  
u Internet of Things, eller sakernas internet på svenska, 
förkortas ofta IoT och är helt enkelt som ett samlingsnamn för 
de tekniker som möjliggör att föremål med inbyggd internet-
anslutning kan styras eller utbyta data. 

Smarta hem  

u Ett smart hem är precis samma sak som ett ”vanligt” hem, 
bara lite smartare. I stället för att du själv behöver reglera till 
exempel uppvärmning, ventilation, belysning, ljud, ljus styrs 
detta av elektronik som har en internetanslutning. Hur många 
smarta produkter du har behov av väljer du förstås själv. 
Fördjupa dig på sidan 38.

Anslutning och kostnad  

u Om du vill ansluta din fastighet till fibernätet kan du göra 
det på eem.se/bestall-fiber. Finns det fiber i området där 
du bor är standardpriset 24 900 kronor. Då ingår allt utom 
grävning på egen tomt. Bor du i ett område utanför fibernätet 
återkommer vi med en offert.  

Framtidsplanen för stadsnätet
u När vi blickar framåt ser vi att stadsnätet kommer att spela 
en ännu större roll i Eskilstunas utveckling. Det gäller allt från 
att säkerställa möjligheten för hemarbete till utökade 
välfärdstjänster och möjligheter för företagen att bedriva 
verksamhet och blomstra. Vi på EEM är stolta över att äga 
och bygga ut fibernätet i Eskilstuna med omkringliggande 
landsbygd. Vi har lång erfarenhet av att ge Eskilstunaborna en 
uppkopplad vardag – första spadtaget för stadsnätet tog vi för 
runt 20 år sedan.

 Visste du att...
u Vi har försett Eskilstunaborna med fiber i över 20 år

u Vi har ökat kapaciteten i vårt nät med över 20 % det senaste året

u En fibertråd är ungefär lika tjock som ett mänskligt hårstrå

Beställ
här

Mer om 
FIBER

u eem.se/bestall-fiber
u eem.se/om-fiber

Uppkopplad 
vardag med fiber

I en uppkopplad vardag sker utvecklingen snabbt och det 
kan vara svårt att förstå nya begrepp. I det här numret 
kikar vi närmare på smarta hem och sakernas internet. 

Vi är stolta över att äga och 
bygga ut fibernätet i Eskilstuna 
och har lång erfarenhet av att ge 
Eskilstunaborna en uppkopplad 
vardag – första spadtaget för 
stadsnätet tog vi för 20 år sedan.
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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. Förra året antog 
Eskilstuna kommun en policy för dagvattenhantering 

som vi har varit med och tagit fram. 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 skyfallsplan 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 
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.

”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.”

Vatten utan gränser

Åsa Dalheim, 
planeringschef 
Vatten och Avlopp.
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– 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. Ett exempel på detta är 
våtmarksparken i Balsta som anlades 2017 tillsam-
mans med Eskilstuna kommun. Det många ser som 
ett stort rekreationsområde har också en funktion att 
hantera stora mängder regn.

– Våtmarken ger oss möjlighet att kontrollera och 
jämna ut flödet så att risken för översvämningar 
minskar. Den kan också ta hand om eventuella 
föroreningar – innan vattnet rinner vidare ut i åar och 
vattendrag. 

DIKEN ÄR EN återkommande doldis i dialogen kring 
dagvatten, men med den stora magasineringskapaci-
teten, viktig för att skydda oss från framtida 
översvämningar. I Eskilstuna 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 ledningssys-
tem 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. >> 

Våtmarksparker är för många ett vackert rekreationsområde 
men har också en stor funktion för hantering av dagvatten. 
Parken 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. I 
maj fick Västerleden i 
Eskilstuna stängas av 
efter 60 mm regn på 
två dygn, trots att det 
inte ens klassades 
som ett skyfall. 

Johanna Eriksson, 
utredningsingenjör, 
Vatten och Avlopp. 

”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.”
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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 016-10 60 60

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

Fem klimatsmarta 
julklappstips

1

2

3

4

5
Matupplevelse! 

Laga själv 
eller bjud ut. 

Sörmland är fullt 
av spännande 

ställen där 
lokala råvaror 
och hållbarhet 
står i fokus. Ett 
tips är att gå in 
på ”Sörmlands 
matklusters” 
hemsida och 

helt enkelt börja 
matresan.

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!
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u Nu är det klart! Eskilstuna 
är med och deltar i projektet 
Viable City. Från 1 oktober är vi 
23 städer som tillsammans når 
40 procent av befolkningen 
i Sverige med målet om 
klimatneutrala städer 2030. 
Städer spelar en avgörande 
roll i klimatomställningen. 
De täcker cirka 3 procent av 
jordytan, men står för cirka 
70 procent av alla utsläpp av 
växthusgaser. Dessutom växer 
de snabbt. I Europa beräknas 
närmare 85 procent av 
befolkningen bo i städer 2050, 
i Sverige 93 procent. Därför är 
städer viktiga för att hantera 
klimatkrisen. Och därför är 
städers klimatomställning 
oerhört viktig för alla länder. 

u Viable Cities arbetar från 
en helhetssyn på hållbar 
stadsutveckling som innebär 
att alla i samhället måste vara 
med för att vi ska kunna göra 
de förändringar som krävs.

u ”Alla behöver vara med och 
bidra med det de själva kan 
göra, i rollen som företagare, 
anställd, föreningsmedlem, 
privatperson, student, forskare, 
kommunanställd etcetera. 
Ingen aktör kan klara av hela 
klimatarbetet själv utan vi 
behöver hjälpas åt”, säger 
Kristina Birath, miljö- och 
samhällsbyggnadsdirektör i 
Eskilstuna.

u Ansökan till Viable Cities 
är gjord tillsammans med 
Studiefrämjandet, Mälardalens 
högskola och ReTuna. Det 
är också en rad företag som 
stöttar ansökan och arbetet 
som Regio, PEAB, Berglunds 
Åkeri, Mälarplast, Destination 
Eskilstuna med flera. 

Bra mat för dig 
och planeten

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.

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)

5

Från en lampa 
till en annan

viktiga varor  
att byta till

Sorteringsguiden 
christmas edition
Sorteringsguiden 
christmas edition
Sorteringsguiden 
christmas edition

eko 1   Kaffe
2   Bananer och vindruvor 

3   Mejeriprodukter 

4   Kött
5   Potatis

u naturskyddsföreningen.se

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 närproducerad solel från 
våra sollcellsparker.

SOLENERGI   
Det är energin som kommer 
från solens ljus.

?
u eem.se/solkraft

SOLENERGI
SOLKRAFT  
SOLEL

SECOND SECOND 
H ANDHAND

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. 

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

om vi gör det tillsammans med andra.”
Jonas Carlehed Hållbarhetschef på IKEA Sverige
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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 för att spara plats! Vid jul 
brukar FTI:s återvinningsstationer snabbt bli fulla, om du har många stora 

förpackningar kan en sväng till Lilla Nyby eller ReTuna vara 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.

Lämna in den till Lilla Nyby eller ReTuna.

Lämnas till Lilla Nyby eller ReTuna, i 
containern för metall. 

Övrigt hushållsavfall.

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

sortera avfallet som uppstår under julhelgerna.

Sorteringsguiden 
christmas edition
Sorteringsguiden 
christmas edition
Sorteringsguiden 
christmas edition

SECOND SECOND 
H ANDHAND



Multiarenan med  det stora miljötänket
På ett jätteområde återanvänds schaktmassor för att bygga en modern 
aktivitets- och mötesplats. Här träffas idag motorintresserade men också 
forskare inom framtidens mobilitet. Platsen är i förändring. Visionen om 
en motorbana för snart femton år sedan skruvas om dagligen.  
”Vi är lyhörda och försöker gå i takt med tiden, vi tror på tanken om 
en multiaktivitetspark. Alltifrån konserter, science park till elektriska 
Formel 1-tävlingar,” säger grundaren Johan Heggblad.
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Multiarenan med  det stora miljötänket

K
rispig höstlördag. Ute på GTR 
samlas 110 barn med allvarliga 
sjukdomar och diagnoser 
tillsammans med sina föräldrar. På 
plats står även ett gäng sportvag-

nar i kategorin drömbil uppradade: Lamborghini, 
Ferrari, Porsche... Fordon utlånade av några av 
Sveriges mest passionerade bilsamlare. Barnen 
och deras föräldrar får under dagen testa att 
åka i bilarna. För varje minut som går blir 
barnens ansikten allt soligare.

– Det här är ett exempel på vad vi gör här 
ute. Dagen är ett samarbete med organisatio-
nen Lean on me, vars syfte är att bjuda på en 
dag av spänning och lite bus för svårt sjuka 
barn. Det är omtumlande och underbart att se 
vad det gör med barnen och deras föräldrar att 
komma hit. Ett event som är guld värt, säger 
Johan Heggblad.

DEN ASFALTERADE BANAN på 950 meter är 
områdets hjärta och byggdes redan 2008. 
Sedan dess har anläggningen sakta men 
säkert vuxit. Nu finns ett klubbhus med 
showroom och en park med möjlighet till 
exempelvis konserter och mässor håller på att 
ta form i anslutning till banområdet.

– Vi vill möjliggöra utveckling av framtidens 
fordon och mobilitet. Förutom att vi har en 
motorbana som klarar högt ställda krav så finns 
här optimala förutsättningar för forskning, tester 
och produktutveckling. Anläggningen ska vara 
multifunktionell med stort miljötänk. 

Motorbana och miljötänk.  
Hur går det ihop?

– Redan nu när vi bygger anläggningen har vi 
hållbarhet i fokus. Vi befinner oss just nu på de 
två översta stegen på avfallstrappan. Istället för 
att bygga med nyutvunna schakt- och fyllnads-
massor, återanvänder vi material som redan finns. 
Det gör vi genom samarbete med entreprenadfö-
retag som vill bli av med sina massor, säger 
Jörgen Björnfot, miljöchef på GTR. 

– I många fall skulle våra kunders avfallsmassor 
hamna på en deponi eller soptipp som den >>   

Jörgen Björnfot, miljöchef (tv) och Johan Heggblad grundare av GTR Motorpark, ett projekt sprunget ur 
entreprenörskap, miljötänk och cirkulär ekonomi.

”Vi vill möjliggöra utveckling av framtidens 
fordon och mobilitet. Förutom att vi har en 
motorbana som klarar högt ställda krav så finns 
här optimala förutsättningar för forskning, tester 
och produktutveckling. Anläggningen ska vara 
multifunktionell med stort miljötänk.”

u Vad? En multifunktionell 
aktivitet- och innovations-
anläggning med bland 
annat en motorbana  

u Hur stor? 54 hektar 

u Byggstart? 2008 

u Färdig? ”Aldrig. Jag har 
fått inse att det är en del av 
visionen. Projekt i rörelse 
blir inte klara.”

Fakta GTR
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>>  kallas i folkmun. Genom att vi kan ta 
emot deras rena massor, kvalitetssäkra och 
återanvända dem så minskar vi mängden 
som går till deponi. Vi minimerar därmed 
avfallsmängden vilket är översta steget på 
avfallstrappan. För oss känns det otroligt 
bra att vi tillsammans med entreprenörer 
tar till vara på moder jords natur- 
resurser i stället för att de deponeras på en 
soptipp. Vårt gemensamma arbete är även 
en del av det som heter cirkulär ekonomi. 

GTR ÄR NÖJDA återvinningskunder hos 
Eskilstuna Energi och Miljö.

– Vi har flera av EEMs återvinningstjäns-
ter, avfallshantering vid event är en av dem. 
Eskilstuna är en miljöstad – och det är 
mycket tack vare EEM som staden kunnat 
profilera sig på det sättet. Färgsortering 
och ReTuna är starka system och varumär-
ken som vi uppskattar och gärna vill hänga 
ihop med. Vi ser hur förvånade eventbesö-
karna blir över vår avfallssortering och att vi 
är så noga med den. I många andra 
kommuner är det inte alls smidigt att 
sortera, folk är vana vid att fortfarande 
slänga allt på samma ställe, säger Jörgen.

Jörgen är före detta återvinningschef på 
Eskilstuna Energi och Miljö och har ena 
foten i fordonsvärlden, den andra i miljövärlden.

På GTR Motorpark tillverkas ett antal 
jordar till försäljning. Citykross tillhör 
det mer udda. Ett smart material som 
både är stabilt samtidigt som det ger 
näring och plats för rötterna att växa 
i. Används i stadsmiljöer där det är 
trångt om plats.

”Utvecklingen går 
fort nu mot en 

multiaktivitetspark. På 
vårt område har vi en 

fantastisk skog, där har 
vi nyligen anordnat 

trailrunning-lopp. Spåren 
passar också perfekt 
för mountainbike och 

utbildning för förarbevis 
på fyrhjulingar”
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– Dessa två världar har ju en del motsätt-
ningar. Fordon handlar mycket om känslor 
och är ofta mer än ett intresse – snarare en 
livsstil. Jag har ett stort miljöintresse, men att 
slopa fordonsintresset är inte ett alternativ. 
Istället blickar jag mot framtiden och den 
innovation som sker. Vår anläggning ska 
bevisa att motorsport kan vara något helt 
annat än avgaser, smuts och rök.  Ett 
exempel är att GTR siktar på att bli en arena 
för utveckling av eldriven racing.

– Framtidens tävlingar kommer att vara 
helt tysta. Varje deltagare i publiken har 
istället ljudet i sina egna öron, med hjälp av 
pods. 

 I SLUTET AV sommaren anordnades prins 
Carl Philips racing pokal, en Kartingtävling, på 
GTR. Till vardags pågår mindre uppmärksam-
made aktiviteter här – som provkörning av 
autonoma fordon och trafikskoleträning på 
halkbana. 

– Utvecklingen går fort nu mot en multi- 
aktivitetspark. På vårt område har vi en 
fantastisk skog, där har vi nyligen anordnat 
trailrunning-lopp. Spåren passar också 
perfekt för mountainbike och utbildning för 
förarbevis på fyrhjulingar, säger Johan.

GTR utvecklas i takt med användarna. Som 
exempel lyfts förfrågningar från 
konsertarrangörer.

– Vi har plats för scen med publik på över 
20 000 personer, vilket blir perfekt för 

konserter, festivaler och möten, säger 
Johan.

En av de viktigaste pusselbitarna handlar 
om innovation.

– Vi hoppas på samarbeten med 
Mälardalens högskola inom exempelvis 
energiomställning. Vi för dialog med aktörer 
som driver på utvecklingen kring vätgas 
och så diskuterar vi med väletablerade 
fordonstillverkare som vill vara här och driva 
på sin omställning till elektrifiering. Det 
handlar om innovation och det handlar om 
hållbarhet. n

Betongslipers från järnvägen  
används som anläggnings- 
material. I krossat format ger 
de ett stabilt byggmaterial 
och som hela stabiliserar de 
effektivt marken. Materialet 
är godkänt av miljökontoret i 
Eskilstuna kommun.

”Vi hoppas på samarbeten med Mälardalens högskola inom 
exempelvis energiomställning. Vi för dialog med aktörer som 
driver på utvecklingen kring vätgas och så diskuterar vi med 
väletablerade fordonstillverkare som vill vara här och driva 
på sin omställning till elektrifiering.” 

Kungliga Automobil Klubbens 
Wille Douglas tillsammans 
med Prins Carl Philip i glatt 
samspråk under Prins Carl 
Philips Racingpokal. 

Klubbhuset för möten och 
utställningar var första byggnaden 
att invigas. ”En milstolpe för oss, 
självklart med plats för solpaneler 
på taket”, säger Johan Heggblad.

Att återanvända går igen i 
det mesta på GTR Motorpark. 
Tegelstenarna kommer tex 
från rivningen av gamla 
lasarettsbyggnaden i Eskilstuna.
 

u Avfallstrappan är ett EU-direktiv 
som är antaget i den svenska 
miljöbalken och styr hur vårt avfall 
ska tas om hand.  
Avfallstrappans fem nivåer: 

1   minimera (bäst)

2   återanvända 

3   återvinna 

4   utvinna energi 

5   deponera (sämst)

Fakta 
Avfallstrappan
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100 procent 
återvunnen plast!

– färgsorteringsfamiljen uppgraderas
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 
plastpåsen 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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Några kWh solel  
från Lilla Nyby, tack!
Närodlade grönsaker, kött från den lokala bondgården och ägg 
från glada grannhöns… Är du en medveten konsument som 
försöker minska ditt klimatavtryck? Snart kan du även lägga till 
närproducerad el från Lilla Nyby på inköpslistan.

Målet är tydligt: Eskilstuna 
ska vara klimatpositivt 
2045. 

– För att vi ska klara 
omställningen till ett hållbart samhälle 
krävs många nya lösningar och idéer. En 
av dem är närproducerad el och därför 
bygger vi en solcellspark på den gamla 
deponin, mer känd som soptippen, vid 
Lilla Nyby, säger Tony Roos, projektledare 
för solcellsparken.

Målet kring klimatpositivitet innebär att vi 

som bor och verkar här behöver minska 
våra utsläpp – och hitta sätt att fånga in 
mer växthusgaser än vi släpper ut.

– Parken är en värdefull pusselbit i 
omställningen till ett hållbart Eskilstuna. 
Ett steg på vägen är att producera elen 
där den förbrukas. Det här är en 
samhällsviktig och långsiktig investering. 
Vi använder deponin, som är obrukbar 
mark, för att producera förnybar el, säger 
Ann-Sofie Wågström, styrelseordförande 
för Eskilstuna Energi och Miljö. n

”Ett steg på vägen är att producera elen där den förbrukas. 
Det här är en samhällsviktig och långsiktig investering.”

Ann-Sofie Wågberg

Fakta  
Solcellsparken 
Lilla Nyby

Eskilstuna ska vara klimat-
positivt 2045. Nu är en av  
stans mest solklara satsningar 
för att nå målet snart på plats.

Ann-Sofie Wågström, 
styrelseordförande, 
Eskilstuna Energi 
och Miljö.

Välj 
solkraft från 

Lilla Nyby

Gör din intresseanmälan
u eem.se/solkraft

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.
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En pryls resa 
på ReTuna
På ReTuna Återbruksgalleria går allting runt 
i cirklar. Det vi gör här är ett tydligt exempel 
på hur vi tillsammans minskar avfallet i 
samhället och bidrar till en mer hållbar 
konsumtion. Så här fungerar det!

I ReTunas inlämningsdepå Returen 
lämnar besökare in möbler, kläder, teknik 
och prylar som är värda en andra chans. 

Personal från AMA tar emot prylarna, gör 
en första sortering och delar ut grejerna 
till de olika återbrukande butikerna. 

I ReTuna finns det 14 återbrukande 
butiker, de har alla sin egen nisch. 
Material som lämnas in i Returen delas 
även ut till Folkhögskolans utbildning 
Recycle Design, Restaurangen Loftet, 
samt till projektet Pedagogiskt 
Återbruk som samlar in material till 
förskoleverksamhet i Eskilstuna. 

De olika verksamheterna går igenom det 
inkomna materialet. Det som ska säljas 
i butik gås igenom, tvättas, repareras, 
målas om eller återbrukas på något sätt.

Du kanske handlar ett köksbord i någon 
av butikerna. Efter några år behöver ni 
ett större bord, och lämnar in det gamla 
i Returen igen. På så sätt kan befintliga 
produkter få nytt liv om och om igen! 

På ReTuna rör vi oss i de översta stegen 
i avfallstrappan. Vi förebygger att avfall 
uppstår, och vi återbrukar material. 
ReTuna Återbruksgalleria är ett exempel 
på hur cirkulär ekonomi kan fungera!

1

6

2

3

4

5

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

u Anmäl din förening 
innan 1 sep 2022 för 
att komma med som 
ambassadör 2023.

V i är en ideell förening som 
finns till för alla hundägare 
som vill bygga en fin relation 
med sin hund och lära dem 
nya och olika saker, förklarar 

Maja Axelsson Svancar som är ledamot i 
styrelsen för Eskilstuna Brukshundklubb.

I ALLT SOM Eskilstuna Brukshundklubb gör 
är relationen och samspelet mellan hund- 
ägare och hund i största fokus. Föreningen 
erbjuder allt från valpkurser till kurser i 
vardagslydnad och specialsök. 

– Vi anordnar även tävlingar flera gånger 
per år. Där har vi bland annat riktat in oss på 
agility och de klassiska bruksgrenarna Spår, 

Sök, Rapport och Skydd, säger Maja.
Eskilstuna Brukshundklubb har valt att 

ingå i samarbetet med Eskilstuna-el.
Ni är en av våra nya ambassadörs- 

föreningar. Vad var det som lockade 
er till att bli det?

– Vi blev tipsade om samarbetet av en av 
våra medlemmar. Efter att kollat upp vad det 
innebär att vara en ambassadörsförening för 
Eskilstuna-el, och även vad det kan ge 
tillbaka till vår förening, tog vi ett möte med 
medlemmarna där vi sedan var eniga om att 
vi skulle bli ambassadörer. Samarbetet ger 
oss ett extra pengatillskott till föreningen 
som gör att vi kan bedriva vår verksamhet 
framåt.

Med kärleken 
till människans 
bästa vän i fokus
Vid Åsbymons gamla skola utanför Eskilstuna finns det ett 
naturreservat som är perfekt för hundpromenader och även 
stora ytor för träning med olika typer av hinder. Här huserar 
Eskilstuna Brukshundklubb, en klubb där barn och vuxna i olika 
åldrar träffas och umgås tillsammans med deras hundar. 

Hos Eskilstuna Brukshundklubb kan du umgås med likasinnade, ha roligt och utvecklas 
tillsammans med din hund.

”Vi finns till för alla hundägare som vill bygga en fin relation 
med sin hund”, förklarar Maja Axelsson Svancar, som är 
ledamot i styrelsen för Eskilstuna Brukshundklubb.

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

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

eem.se/eskilstuna-el

LOKALT OCH  
SMART MED
Eskilstuna-el

eem.se/bliambassador
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Vem kan bli medlem hos er?
– Alla som tycker om hundar kan bli 

medlem hos oss. Här kan du ha roligt och 
utvecklas tillsammans med din hund 
samtidigt som du får möjligheten att umgås 
med likasinnade, säger Maja.

Har pandemin påverkat er 
verksamhet på något sätt?

– Ja, det har det. Vi har till exempel inte 
kunnat ha några tävlingar och under en 
period kunde vi inte heller har kurser i en lika 
stor utsträckning som vi vanligtvis har. Men 
när vi inte har kunnat tävla har vi riktat in oss 
på annat för att hålla i gång verksamheten. 
Vår friskhundgrupp har varit väldigt aktiva 
med hundpromenader och vi har även haft 
träningspass där man själv kan träna 
samtidigt som ens hund gör andra tränings- 
övningar bredvid. Så när en del av verksam-
heten har legat på is har den andra delen 
fortsatt precis som vanligt. 

Pandemin blandat med hemma-
jobb har gjort att fler väljer att 
skaffa husdjur. Har ni märkt av det 
på något sätt?

– Ja, vi har märkt av det genom att vi har 
haft fler som har anmält sig och visat 
intresse för våra olika kurser, säger Maja. n

Eskilstuna Brukshundklubb huserar vid Åsbymons gamla skola utanför Eskilstuna. Här finns 
naturreservat och stora ytor som är perfekta för både promenader och träning.

”Det här är vår andra hemadress. 
Vi är här minst fem dagar i veckan”, 
säger Mia och Madde.

Under pandemin, när tävlingarna har legat på is, har friskhundgruppen 
varit väldigt aktiv med sina hundpromenader.

FAKTA  
Eskilstuna 
Brukshundklubb
u Grundades1948 

u Ca 350 medlemmar

”Alla som tycker om hundar kan bli medlem hos oss. Här kan 
du ha roligt och utvecklas tillsammans med din hund samtidigt som 

du får möjligheten att umgås med likasinnade.”
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Anmäl din 
förening till 
Eskilstuna-el
u Som ambassadör 
för Eskilstuna-el, 
vårt populära och 
lokala elavtal, får din 
förening vara med 
och ta del av vårt 
sponsringsbidrag.

u Anmäl din förening 
innan 1 sep 2022 för 
att komma med som 
ambassadör 2023.

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

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

eem.se/eskilstuna-el

LOKALT OCH  
SMART MED
Eskilstuna-el

Föreningen startades 1988 av ett 
gäng som helt enkelt ville spela 
innebandy. För att kunna spela 
innebandy i ett seriesammanhang 
var man tvungen att tillhöra en 
förening – och då såg Eskilstuna 

Nyfors IK dagens ljus.
– De första åren var det bara fokus på innebandy 

på seniornivå. Men nu vänder vi oss till alla pojkar 
och flickor i Eskilstuna med omnejd som vill spela 
innebandy och ha skoj, säger Sami Vikla som är 
tränare för Pojkar/Flickor 08/09.

ÅR 1990 LADES ungdomsgården i Nyfors ned och 
många ungdomar började då att söka efter något 
annat att fylla deras fritid med. Eskilstuna Nyfors IK 
fångade då upp många av dessa ungdomar och 
föreningens ungdomsverksamhet startades upp. 

– Till en början hade vi aktiviteter runt fiske och 
fotboll på somrarna och lirade innebandy på 

vintrarna. Men nu ligger fisket och fotbollen vilande 
och vi satsar fullt ut på innebandyverksamheten, 
förklarar Sami. 

Eskilstuna Nyfors IK har valt att ingå i samarbetet 
med Eskilstuna-el.

Ni är en av våra nya ambassadörsföreningar inom 
Eskilstuna-el.

 Vad var det som lockade er till  
att bli det? 

– Personligen har jag känt till Eskilstuna-el väldigt 
länge och jag tycker att det är en bra grej med lokala 
samarbeten och att man ska gynna kommunen man 
bor i och vad som händer här på de sätt man kan. 
Sedan ska man inte sticka under stol med att det är 
tufft för många ideella föreningar, inte minst nu i 
pandemitider, så det är en väldigt bra möjlighet att få 
in pengar till föreningen samtidigt som man stöttar 
det lokala. 

Vem kan bli medlem i er förening?
– Alla! Vare sig om du själv vill spela innebandy eller 

stötta föreningen som kanske ditt barnbarn är med 
och spelar för – alla är välkomna!

Hur har pandemin påverkat er 
verksamhet?

– Den har påverkat oss på olika sätt. En del har 
inte fått spela matcher, en del har inte ens kunnat 
träna eller så har vi fått träna utomhus och i mindre 
grupper. Pandemin har satt många käppar i hjulen 
för oss, men vi har kämpat. Nu är vi glada att kunna 
vara i gång på riktigt igen, avslutar Sami. n

Innebandyförening 
med plats för alla
I föreningen Eskilstuna Nyfors IK finns det plats för alla. Här 
bedrivs ungdomsverksamhet, seriespel och även spel för veteraner. 
Det är kort och gott en förening som är till för alla som är 
intresserad av att spela innebandy i en härlig gemenskap. 

eem.se/bliambassador

Sebastian tycker det 
roligaste är att träffas 
och träna tillsammans.

Flera i Nyfors 
IK Eskilstunas 
08/09-lag har 
spelat innebandy 
sedan de var fem 
år gamla. Här ser 
vi fr.v: Rungthiwa, 
Wilma, Win (mv), 
Mathias, Ian, 
Sebastian, Julius, 
Måns, Sebbe T, 
Jimi och Nick.

Vilstahallen erbjuder 
bra träningsutrymme för 
Nyfors IK. Här försöker 
Ian göra mål på fullt 
skyddsmunderade Win. 
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Innebandyförening 
med plats för alla

FAKTA Eskilstuna 
Nyfors IK
u Grundades1988 

u Ca 80 medlemmar

”Vi vänder oss till alla pojkar 
och flickor i Eskilstuna 
med omnejd som vill spela 
innebandy och ha skoj”, 
säger Sami Vikla, tränare 
för Nyfors IKs flickor och 
pojkar födda 2008/09.
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u 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 nyregistre-
rade laddbara personbilarna. Det 
är en ökning med 70 procent 
mot samma period 2020.
Källa: powercircle.org

u Tack för all feedback och alla 
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!

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

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.

u eem.se/ursprungsmarkning

Fossilfritt såklart  

Någonting att hålla i 
på vägen till sopkärlet

Nya rekord – varannan 
ny bil laddbar

Elens ursprung totalt för alla våra elkunder

Kärnkraft
27 %

koldioxidutsläpp per kWh
0,0266 g

Förnybara källor
73 %

kärnbränsleavfall per kWh
0,00186 g

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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På kraftvärmeverket gör vi både värme och el och den  
13 december år 2000 invigdes Eskilstunas kraftvärme-
verk. Enligt tradition döps generatorn som producerar  
el till det namn som har namnsdag samma dag som 

generatorn börjar skicka ut el på elnätet. Då krävs det ingen 
längre gissning för att förstå att Lucia är generatorn som 
passande nog ser till att det lyser i 9000 villor per år i Eskilstuna.

ALL EL SOM produceras i kraftvärmeverket kommer från samma 
biobränsle som används för värmeproduktionen och varje dag 
bedöms hur mycket el som kan produceras. Den största 
produktionen av el sker också samtidigt som värmeproduktionen 
är som störst. Under vinterhalvåret från oktober till april skickar 
Lucia ut 20 000 MWh per månad på elnätet, jämfört med 7000 
MWh per månad från maj till september. Den lokalt producerade 
elen säljs sen i elavtalet Eskilstuna-el och räcker till 9000 villor. n

Du har säkert sett den. Den rödvitrandiga skorstenen i centrala 
Eskilstuna. Den sträcker sig över staden, som en symbol över att 
vi härifrån värmer en stor del av stadens hushåll. Det inte alla 
känner till är att vi också producerar el på precis samma plats.

Eskilstunas Lucia lyser 
upp hemma hos dig

u eem.se/solkraft

u Ett kraftvärmeverk 
producerar både värme 
och el till skillnad från ett 
värmeverk som endast 
producerar värme. 

u 1969 invigdes värme-
verket så fjärrvärmen i 
Eskilstuna har fyllt 52 
år i år. År 2000 invigdes 
kraftvärmeverket på samma 
plats och sen dess har vi 
producerat både värme  
och el till Eskilstunaborna. 

u Röken som du ser från 
skorstenen är till stor del 
vattenånga som släpps ut 
efter förbränningen när 
värmen skapats. 

Fakta Värmeverk 
vs. kraftvärmeverk

Vi fortsätter 
att satsa på 

lokalproducerad el. 
I början av 2022  

kan du köpa el från 
solcellsparken 
på Lilla Nyby. 

*Uträkningen beräknas på en årlig produktion på 180 000 MWh/år 
(180 000 000 kWh/år) och att en genomsnittlig villakund förbrukar  
20 000 kWh/år.
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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 något 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

 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

Bli en av 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  
eem.se/teckna-elavtal

 
Hur gör jag en 
flyttanmälan?

u På eem.se/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

Nu har vi Nu har vi 
öppet som öppet som 

vanligtvanligt

Mån-ons 8-16, tors 9-16, fre 8-16

Katarina Lundin
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Anders Sundström har jobbat med att hämta Eskilstunabornas 
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.” Idag ska bland annat Mesta, 
Borsökna och Hagnesta Hill besökas.

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 i 
Borsökna. 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 hushållsavfal-
let 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

Utredningstekniker

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”
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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 en framtid 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 du 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 upp- 
värmningssystemet 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 
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…

VI HAR PRATAT med Kirsi Dogan som 
arbetar med Eskilstuna kommunkoncerns 
digitalisering av den smarta staden Eskil-
stuna och hon menar att smarta städer och 
smarta hem kommer att revolutionera våra 
liv på relativt kort sikt. 

Hon nämner några exempel på hur vår 

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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Inblick vardag 
hösten 2030

vardag kan förändras med smart teknik, både i 
det egna hemmet och i stadsrummet. 

– Tack vare sensorer i stan kan du se 
snödjupet så att du vet vilka skor som ska tas 
fram eller om man får ta fram vinterdäcken. Du 
får även info om trafikproblem och därför också 
förslag på andra vägar att ta sig till jobbet. 

I DET EGNA hemmet kommer allt från 
blomkrukor till vitvaror vara uppkopplade 

– Ditt kylskåp lägger automatiskt beställ-
ningar till affären när något tar slut och smarta 
vitvaror tvättar din tvätt och laddar bilen när 
elen är som billigast. n

”Ditt kylskåp lägger automatiskt beställningar 
till affären när något tar slut och smarta 
vitvaror tvättar din tvätt och laddar bilen när 
elen är som billigast.”

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

u En stabil internetuppkoppling är 
såklart avgörande. Därför tycker en 
tredjedel också 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 fiberutbyggna-
den 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.

u Vi satsar nu på att utöka fibernätet 
genom att för första gången ha skickat 
in en ansökan om bredbandsstöd hos 
Post- och telestyrelsen. Bredbandsstö-
det möjliggör anslutningar som tidigare 
ansetts för kostsamma.

u Bredbandsstödet delas ut av PTS 
som har i uppdrag att främja bredbands- 
utbyggnad i alla delar av landet, i enlig- 
het med regeringens bredbandsstrategi.

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. 
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eem.se/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.

Lokalproducerat

Fossilfritt

Förnybara källor

Vinsten blir vardag

Du vinner

Miljön vinner

Staden vinner Välj ett  
vardagsvänligt 

elavtal


