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

HOS OSS
Magasinet

Alltid fullmatat 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

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

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

om solcellsparken på Lilla Nyby

”The world capital 
of recycling” 
slår till igen!
Eskilstuna är världskänt för sina 
återvinningsinsatser och nu testar 
vi att maxa sorteringen ytterligare. 
På Fristadstorget finns nu ett 
avfallskärl för källsortering enligt 
vårt inarbetade färgsystem. Vi 
testar detta under ett år. Du kan 
sortera de tre vanligaste avfalls- 
typerna – plast, pappersförpack- 
ningar och övrigt avfall.

u eem.se/sortering

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

Hur fungerar 
en smart laddbox?

u Plast – orange

u Pappersförpackningar – gul 

u Övrigt avfall – svart

u eem.se/bra-miljoval

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)

Bli av med avfall  
– beställ en veckocontainer 

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

eem.se/vardagsvinst
Våra vardagsvänliga elavtal

Lokalproducerat

Fossilfritt

Förnybara källor

Vinsten blir vardag

Du vinner

Miljön vinner

Staden vinner

Välj ett  
vardagsvänligt 

elavtal

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

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.
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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-barnen är faktiskt Eskilstuna 
Strängnäs Energi och Miljös tyngsta 
uppdragsgivare. 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 
stafettpinnen. 

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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Antikrundan
Munktellmuseet i 

Eskilstuna får celebert besök 
av Antikrundan. Eskilstuna 
är en av sex platser som får 
besök av programledare 
Anne Lundberg och 
några av Sveriges främsta 
antikexperter under Antik- 
rundans turné i sommar.

Augusti
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

Eskilstuna  
Kulturnatt

Som ett ljus i höstmörkret 
lyser Kulturnatten upp 
Eskilstunas gator, torg och 
scener med aktiviteter och 
upplevelser för stora och små. 
eskilstunakulturnatt.se

Återvinningens dag
Uppmärksamma åter-

vinningens och återbrukets 
stora miljövinster. 

September

Kalendarium   
eem.se 

Eskilstuna-el 
Vintersäsongen för  

Eskilstuna-el startar, vilket  
innebär 70 procent fast 
och 30 procent rörligt pris. 
Eskilstuna-producerad och  
förnybar el som gynnar  
det lokala föreningslivet.
eem.se/eskilstuna-el

Bomässan
i Stiga Sports 

Arena. Vi står redo och 
håller tummarna för att vi kan 
mötas på Sveriges största 
mässa för bygg och boende.

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, 
enklare kan det inte bli.

Vintertid 
Dags att vrida tillbaka 

klockan en timme natten 
mellan lördag och söndag.

FN:s internationella 
Världstoalettdag 

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

Oktober

November

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

eem.se

Bomässan

 Antik-
rundan!

Gynna  
det lokala 
förenings-

livet

29

17

29

10-11

1

30

19

28-30

21-27



...söker barnaktiviteter
Det finns skoj för hela familjen i Eskilstuna. Gå på zoo, häng i lekparker, 
testa era färdigheter i OCR-parken eller softa med en glass på något av 
glasscaféerna som finns i vår fantastiska stad.

...gillar båtturer
En riktig sommarkänsla får du på Mälaren. Spana in de båtturer som utgår från 
Eskilstuna i sommar. Varför inte prova en tur till vikingastaden Birka? För dig 
som gillar slottsmiljö finns båtturer både till Taxinge och Gripsholm.

2022

Lilla Nyby ReTuna 
Öppettider
mån-tis  7-16
ons 7-18
tor-fre 7-16
lör-sön 9-14 
 

mån-fre  10-19
lör-sön 10-15 
 

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

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

Kundservice
mån-ons  8-16
tors 9-16
fre 8-16
lör-sön Stängt 
 
Du når oss på 016-10 60 60  
eller via kundservice@eem.se
Välkommen!

Utflyktstips
Ett slott 
för dig

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 och 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

!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 en InfoPoint.

Smaka på Sörmland
I år finns möjlighet för dig att uppleva och upptäcka sörmländsk mat under en 
helt unik måltidsupplevelse, utomhus. Fyra bord har placerats på spännande 
platser, Stora Sundby Slott, Bergs Gård Trosa, Emma Grön och Öster Malma. 
Vid borden tillagas och avnjuts måltider utöver det vanliga. Måltiderna utgår 
från varje plats unika historia och specialområden – du kan få smaka på 
naturbeteskött och vilt, exklusivitet och tradition.

Visiteskilstuna.se
Här hittar du mängder med tips och upplevelser nära dig.

Du 
som ...

Tips

 SMS-
tjänst



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. Eskilstuna Energi och Miljö är den lokala nyckeln som  

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

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

Fler energispartips

u eem.se/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
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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 även av utbudet och efterfrågan 
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 och 
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 elektriska element.

7
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eem.se/elbilsladdning
Beställ din laddbox här

Börja dagen 
med fulladdat 

batteri
Med en laddbox får du den snabbaste och säkraste laddningen. 
Som helhetsleverantör hjälper vi dig hela vägen från planering till 

installation, så att din bil laddas tryggt och säkert. Vi vill  
att det ska vara enkelt och smidigt att äga en elbil. 

Med en laddbox får du den snabbaste och säkraste laddningen. 
Som helhetsleverantör hjälper vi dig hela vägen från planering till 

installation, så att din bil laddas tryggt och säkert. Vi vill  
att det ska vara enkelt och smidigt att äga en elbil. 



”Jag drivs av kärleken till  mat – och till min hemstad”
Den allra första Casa Nostra- 

restaurangen startades 2015 i 
Tunafors fabriker. Det blev en 
favorit för många Eskilstuna- 
bor och sedan dess har 

konceptet knoppat av sig – nu finns restau-
ranger i Torshälla, Kjula och Kungsör. 

Du var bara 26 år när du startade 
Casa Nostra. Modigt!

– Ja, men för mig var det i huvudsak lustfyllt. 
Jag älskar idéprocessen. Tankarna kommer 
när jag kör bil, umgås med vänner... när som 
helst. Plötsligt inser jag att ”det är en sådan här 
restaurang vi behöver ha i Eskilstuna”. Jag 
drivs av kärleken till staden – min hemstad. 
Jag älskar mina kunder. De är noga med vad 
de vill äta, precis som jag. 

ALI KANAT OCH Salih Tas med familj driver 
företaget bakom Casa Nostra, vid namn New 
York-restauranggruppen. Tillsammans äger, 
förvaltar och utvecklar de restauranger. Det har 
blivit en lång rad sedan den första Casa Nostra 
öppnade, bland annat en kebaberia och en 
salladsbar.

Ali Kanat är 33 år och har redan startat 12 restauranger tillsammans 
med familjen. Möt superentreprenören som vill se mer engagemang 
för Eskilstuna. ”Vi har en fantastisk stad med optimalt läge – kom 
igen, nu hjälps vi åt att utveckla den!”

Ali Kanat verkar för ett godare och trevligare Eskilstuna. Han ligger bland annat 
bakom succén Casa Nostra.
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Det senaste tillskottet är sportbaren Smash It 
i Stiga Sports Arena. 

Hur ser framtidsplanerna ut? 
– Vi vill fortsätta att expandera och etablera, 

det gör att vi ständigt söker nya lokaler samt nya 
kreativa människor att arbeta med. Men vi vill 
även skapa och upptäcka nya koncept. I höst 
kommer vi att etablera ett koncept som står vårt 
ursprung nära, mer än så kan jag inte säga. 

ALI ÄR FÖRETAGSKUND hos Eskilstuna 
Energi och Miljö sedan...

– ... alltid! Jag skulle aldrig välja något annat. 
Dels för att ni är pålitliga och lätta att ha 
kontakt med, dels för att vi måste stötta 

varandra lokalt. Mina restauranger är lokala 
verksamheter, det är framför allt Eskilstuna- 
borna som äter här. Våra intäkter ska gå 
tillbaka till staden så mycket det bara går 
– det är en självklarhet!

Han funderar en stund.
– Vi har en vacker stad att utveckla och 

förvalta. Ån är en riktig pärla, vi ser hur 
populärt det blivit med vår restaurang Aqua 
Vinetto med uteservering. Det finns mycket 
mer att göra för att maximera det fina med ån. 
Och Eskilstunabor – välj Eskilstuna! Shoppa 
här, ät här, festa här. Ju fler som väljer vår 
hemstad, desto bättre blir det för oss alla. n

”Jag drivs av kärleken till  mat – och till min hemstad”
”Det finns mycket mer att göra för att maximera det 
fina med ån. Och Eskilstunabor – välj Eskilstuna! 
Shoppa här, ät här, festa här. Ju fler som väljer vår 
hemstad, desto bättre blir det för oss alla.” 

”Vi vill även skapa och upptäcka nya koncept. I höst kommer vi att etablera ett koncept som står vårt 
ursprung nära, mer än så kan jag inte säga”, säger Ali Kanat, här tillsammans med Salih Tas.

Det är detaljerna som gör det! Ali Kanat är 
noggrann med att restaurangkoncepten han 
utvecklar ska vara tydliga.

Smash It Sportbar & Restaurang 
ligger i STIGA Sports Arena i 
Eskilstuna. Här kan du kombinera 
god mat med sport, äta en lunch 
med kollegorna eller ta en öl 
innan handbollsmatchen.

1   Hållbarhetsfrågorna 
blir allt viktigare, även vid 
restaurangbesök. Vi använder 
spårbara, miljömärkta råvaror. 
Den sociala hållbarheten 
är också viktig – en hållbar 
arbetsmiljö där vår personal 
ska trivas och må bra.

2   Vi följer upp vår 
elförbrukning och hittar 
åtgärder för att minska 
elanvändningen. Elen vi 
använder kommer från 
förnybara energikällor.

3   Tomma tallrikar är något 
vi älskar, kunderna tyckte om 
maten! Men det ger också 
minskat matsvinn.

Alis tre korta  
om hållbarhet
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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 om 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 Anmäla e-faktura via din internetbank eller  
eem.se/e-faktura  

Jag ska gräva på min tomt, är det något jag 
behöver tänka på?
u Låt oss visa vart 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 eem.se/ledningsanvisning

u eem.se/minasidor

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 några av de vanligaste frågorna. 

Gör dina beställningar på eem.se – 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 fakturor. Logga in på mina sidor!

Beställ

Tips!

Frågornas topp 5

14    |    HOS OSS NR 1. 2022



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.

HOS OSS NR 1. 2022  |    15



Digitaliseringen har tagit ett snabbt språng framåt i och med pandemin, och allt fler 
jobbar, pluggar och surfar mer hemifrån. En fiberanslutning med stabil uppkoppling 
och hög hastighet oavsett var man bor, är en förutsättning för att vårt moderna 
smarta samhälle ska fungera. “Det gör det angeläget för oss att ur alla aspekter 
utveckla ett tillräckligt hållbart fibernät”, säger Ida Elings Högberg, stadsnätschef. 

Robust fiber 
– för ett driftsäkrare fibernät

Sverige behöver stabila fibernät som 
är byggda på rätt sätt. Certifieringen 
”Robust fiber” är ett branschgemen-
samt koncept som ska ge tydlig 
vägledning och fungera som hjälp till 
den som vill bygga driftsäkra fibernät. 

Konceptet innefattar anvisningar inom exempel-
vis förläggningsmetoder i olika markförhållanden, 
materialval, kravställning för robusta noder, 
samförläggning samt rutiner för dokumentation. 

– I takt med att kraven på ett driftsäkert 
fibernät ökar innehåller ”Robust fiber” rätt 
anvisningar och metoder för det arbetet. I våra 
utbyggnadsområden där vi beviljats bredbands-
stöd, är byggnation enligt certifieringen ett krav, 
säger Ida Elings Högberg, stadsnätschef.

REGERINGEN HAR TAGIT fram en strategi för 
att nå ett helt uppkopplat Sverige år 2025. 
Strategin innehåller i huvudsak tre mål för 
bredbandsutbyggnaden:
1.   År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och 
företag ha tillgång till bredband, minst 100 Mbit/s.
2.  År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila 
mobila tjänster av god kvalitet.
3.  År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt 
bredband.

Den största utmaningen för oss är att erbjuda 
minst 100 Mbit/s på glesbygden. 

– Regeringens bredbandsstrategi är ledstjär-
nan i allt vårt arbete med fiberutbyggnaden. 
Utmaningen utöver konkurrens är att kunna 
erbjuda kunderna anslutning till ett rimligt pris. 
Landsbygden innebär ofta långa schaktsträckor, 
vilket också medför högre kostnader, berättar Ida.

VI HAR FÅTT tre miljoner beviljat i bredbands-
stöd från PTS, Post- och telestyrelsen, som har 
i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla 
delar av landet. Stödet möjliggör anslutning av 
cirka 120 fiberanslutningar på landsbygden 
som tidigare ansetts för kostsamma.

– Vi utökar hela tiden fibernätet utanför 
tätorten. Med bredbandsstödet från PTS kan vi 
fortsätta bygga ut fibernätet och bidra till att 
minska klyftan mellan tät- och glesbefolkade 
områden, säger Ida.

När det handlar om att bygga ut fiber finns det 
många aspekter att ta hänsyn till. Det ska ske på 
rätt sätt och inom den tid vi utlovar.

– I den här branschen finns det tyvärr många 
aktörer som inte riktigt värnar om att göra saker 
på rätt sätt och av bra anledningar. Här arbetar vi 
hårt med att följa de mål som regeringen har satt 
upp utan att tumma på kvaliteten i arbetet och 
robustheten i nätet, säger Ida. n

”Här arbetar 
vi hårt med att 

följa de mål 
som regeringen 

har satt upp 
utan att tumma 

på kvaliteten 
i arbetet och 
robustheten i 

nätet.”

1   Framgrävning av fiber där vi gräver 
ned fiberkablar fram till din tomtgräns.

2   Grävning på tomten för att leda in 
fiberkablarna.

3   En skyddsslang, som krävs för att 
kunna leda in fiber från tomtgränsen 
till din villa, grävs ned på tomten.

4   Montering av användarnod på 
väggen i huset, vilket vi sätter vi 
upp i samband med håltagningen i 
husväggen.

5   Installation och driftsättning där 
vi kopplar in fiber i din villa. Sedan 
aktiverar kommunikationsoperatören 
anslutningen och meddelar 
tjänsteleverantörerna att du har 
fiber. Du väljer själv vilka tjänster du 
vill ha för telefoni, internet och tv i 
tjänsteguiden.

5steg  
Koppla in fiber i din villa

Ida Elings Högberg,  
tillförordnad chef, Elnät 
och Stadsnät.

u eem.se/fiber
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Stäng av
helt

Mät din 
förbrukning

Enkel 
klassiker

Se upp för 
standby-tjuvar
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

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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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 
hasselnötter och valnötter. Bevattningen av 
träd och buskar sker via stuprören som för- 
längts 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



frågor
Admir Ibrisevic, chef 
Vatten & Avlopp

Vad gör Eskilstuna Energi 
och Miljö 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

4 svinnsmarta 
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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”Det är roligt att spela handboll och träffa nya vänner. 
Allt är alltid kul och skoj”, säger Sebastian Pettersson. 

Anmäl din 
förening till 
Eskilstuna-el
u Som ambassadör 
för Eskilstuna-el 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.

Några av våra idrotter tillhör inte en 
traditionell förening i dagsläget. 

– Det är vi som paraförening som 
tillhandahåller de här idrotterna. Det i 

sig möjliggör för fler att kunna utöva sin idrott 
utifrån förmåga, behov och de förutsättningar man 
har, förklarar Ida Lundquist som är suppleant i 
styrelsen och även ledare i föreningens 
handbollssektion. 

PANDEMIN HAR PÅVERKAT många föreningar 
och deras verksamheter. Eskilstuna Parasport- 
förening är inget undantag. Eftersom de arbetar 
mot en målgrupp som var extra utsatt under 
pandemin har de haft verksamheterna på paus 
under lång tid. 

– Våra medlemmar tyckte såklart att det var 
tråkigt, men det var samtidigt det vi kunde göra 
som i en del att minimera smittspridning och 
undvika att medlemmarna blev drabbade. Sedan 
februari i år är idrotterna igång igen, vilket så 
klart är mycket positivt. Men det krävs en del 
jobb från oss i föreningen för att återfå idrottare 
som slutat under pandemin, men också rekrytera 
nya idrottare. Det blir en del i en nystart för oss 
som förening, säger Ida.

Vem kan bli medlem hos er?
– Vi vänder oss till alla oavsett ålder, från 0 år 

till så länge man känner att man orkar. Om man 
inte vill utöva någon idrott kan man även bli 
stödmedlem, säger Ida. 

Glädje, skratt och  
ha kul tillsammans
Eskilstuna Parasportförening bildades 1980 och är en förening 
bestående av flera olika paraidrotter. Här får de som har kognitiva, 
intellektuella eller fysiska funktionsnedsättningar träffas, träna och 
tävla tillsammans på lika villkor och med trivseln i fokus. 

Uppifrån från vänster: Ida Lundquist, Caroline Liwell, Robin Pettersson, Rebwar Kasemi, Rasmus 
Andersén, Marcus Borggren. Andra raden från vänster: Johnny Johansson, Sebastian Pettersson, 
Oskar Kangas, Emma Karlsson, Valentin Sladzevskis. Liggande: Nic First Loncar

”Handboll är världens bästa sport. Det är alltid roligt 
att vara här”, säger målvakten Nick First Loncar. 

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 vi ska 
sponsra.

eem.se/eskilstuna-el

LOKALT OCH  
SMART MED
Eskilstuna-el

eem.se/bliambassador
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Eskilstuna Parasportförening har valt att ingå  
i samarbetet inom Eskilstuna-el. Genom att välja 
Eskilstuna-el som ditt elavtal stöttar du föreningen 
och hjälper dem att växa.

Vad betyder det för er?
– Samarbetet betyder väldigt mycket för oss. 

Det är dels den ekonomiska delen, i och med att  
vi får ta del av sponsringspengar, men även 
möjligheten att få synas och nå ut till fler. Det här 
är en väldigt stor plattform för föreningar med 
stor synlighet. Jag är glad att vi har fått möjlig- 
heten att vara med så att fler kan få upp ögonen  
för oss och det vi gör, förklarar Ida.

I HÖSTAS KUNDE vem som helst nominera sin 
favoritförening inom Eskilstuna-el till Årets 
förening. Eskilstuna Parasportförening utsågs till 
vinnare och fick förutom den ärofyllda titeln även 
15 000 kronor i vinstpengar. 

– Det kändes jätteroligt att vi som förening blev 
utsedd till Årets förening! Genom att bli uppmärk-
sammad med orden i motiveringen känns det 
verkligen att det vi står och arbetar för har träffat 
rätt. Vi har inte gjort något med vinstpengarna 
ännu, men har planer på att det ska gå till inköp av 
material för att skapa möjlighet för fler att börja 
idrotta hos oss, avslutar Ida. n

”Vi tycker att handbollsträningarna är bra. Framförallt för att vi får 
fokusera på att träna upp vår grundfysik, grunder i anfall/försvar och 
positioner”, säger Robin Pettersson och Rebwar Kasemi.

”Man får så otroligt mycket tillbaka efter 
varje tillfälle och att det här kunna skapa 
möjlighet för alla att spela handboll”, säger 
huvudtränaren Ida Lundquist.

”Jag älskar handboll och jag tycker alltid att det är 
roligt att vara här. Roligast är att träffa alla lagkamrater 
och att skjuta på mål”, säger Emma Karlsson.  

FAKTA Eskilstuna 
Parasportförening

MOTIVERING Årets förening 
Eskilstuna Parasportförening

INFO Idrotter

u Grundades:1980

u Antal medlemmar: 165

u Åldrar: Från 0 och uppåt 

u Elinnebandy u Friidrott u Bowling  

u Parahandboll u Rullstolsinnebandy 

u Rull och lek u Minirullare u Parakul

u En förening med fokus på allas rätt att 

få vinna och att ha kul tillsammans. De 

gör Eskilstuna till en bättre plats med sin 

medmänsklighet och gör oss stolta med sitt 

ambassadörskap för Eskilstuna-el.

”Vi vänder oss till alla oavsett ålder, från 0 år till så länge 
man känner att man orkar. Om man inte vill utöva någon 

idrott kan man även bli stödmedlem.”

INFO Hur kan man bli Årets förening?
Genom samarbetet inom Eskilstuna-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 Eskilstuna-el.

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

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 eem.se/mikroproduktion
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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

”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 Just nu finns världens största solcellspark 
i Bhadla, Indien. Bhadla Solar Park har en 
effekt på 2 245 MegaWatt (MW) och är 57 km2, 
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 km2 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

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.). 

 

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 är temperaturen  

otroliga 15 000 000 oC. På ytan  
är det ”bara” 5 500 oC.

Välj 
solkraft från 

Lilla Nyby

u eem.se/solkraft

Fakta Solcellsparken  
Lilla Nyby
u Byggd på en del av en 
deponi, alltså den plats där 
Eskilstunabornas avfall tidigare 
grävdes ned. Det är ett smart 
sätt att använda mark som inte 
får brukas på annat sätt.

u Täcker cirka 20 000 m2 av 
deponin.

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

u I december beräknas snitt-
produktionen till 8 400 kWh/
månad. Men mest el produceras 
förstås på sommaren: i juni är 
snittproduktionen 338 000 kWh/
månad.  

Vinnare:
2020 Sjöbo kommun (456 W/inv.)  
2021 Strängnäs (500 W/inv.) 
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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. 

Återvinna

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.

A vfallstrappan är ett EU-direktiv som 
är antaget i den svenska miljöbalken 
och styr hur vårt avfall ska tas om 
hand. Avfallstrappan 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 och effektivt hushålla med naturens 
resurser för att inte äventyra möjligheterna för 

kommande generationer. Oftast sker den största 
miljöpåverkan i en produkts liv vid just tillverk-
ningen. Vi behöver därför tillsammans klättra upp 
för avfallstrappan och bli bättre på att återan-
vända resurser samt att minimera mängden 
avfall. Det kan vi göra genom att minska 
konsumtionen av varor. n

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 

2

1

5

4

3

Utvinna 
energi

Deponi

Återanvända

Minimera

Återvinna
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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 produk-
tionen? 
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!  

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.
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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 Eskilstunaborna 
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 i Eskilstuna 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. 

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.
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– 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 –  
som finns i Eskilstuna.

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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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 och 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 
teknisk eller natur. Vi tar emot elever från gymnasiet 
och yrkeshögskolor inom samtliga områden.  

 SOMMAR- 
JOBB 

Värdefull  
erfarenhet

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

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

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

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

i våra två kommuner får en fungerande 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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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 

Emma Göhle

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”

HR-koordinator

Kort om  
Emma Göhle
u Ålder 24 år

u Bor i Strängnäs

u Utbildning: 
Personalvetar-
programmet  
vid Örebro 
Universitet 
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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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Å r 2020 ökade antalet registrerade hundar 
med 11 procent. Resultatet är en effekt av 
coronapandemin och det faktum att många 
arbetade hemifrån och såg tillfälle till att 

skaffa hund. De fem ungdomarna i UF-företaget såg en 
ny växande efterfrågan på förbrukningsprodukter för 
hundar och upptäckte samtidigt ett glapp i utbudet. Det 
saknades tillgång till miljövänliga, ekologiska produkter 
som var hållbart framställda. 

Resultatet blev två produkter som hundägare 
förbrukar frekvent och som alltid går åt, hundkex och 
hundschampo. 

– Vi tillverkar hundkexen själva! Vi har fått låna ett 
restaurangkök för att kunna göra större kvantiteter. 
Ingredienserna är få och ekologiska, och de har testats 
på många hundar för godkännande. berättar Ellen.

HÅLLBARHETSASPEKTEN I FÖRETAGANDET var 
viktig för gruppen. Miljö och klimatfrågor är ständigt i 
ropet och som slogan lyder – För hundar i tiden – så 
ville även ungdomarna att affärsverksamheten skulle 
vara aktuell och medveten. Schampot tillverkas externt 
av ett litet lokalt företag, där plastflaskorna är gjorda av 
50 procent återvunnen plast. 

– Vi beställer stora mängder för att undvika onödiga 
transporter, och använder en transportör som kör på 
biobränsle för att minimera miljöpåverkan, förklarar Filip.

UF-företagets egna leveranser är dock ytterligare ett 
snäpp mer miljövänligt.

– Vi finns både i Strängnäs och Nykvarn och 
beställningar inom närområdet levereras med en 
hundpromenad, säger Gustaf.

Nyligen anordnade Ung företagsamhet Söderman-
land regionsfinaler där BuyWinstonUF kammade hem 
totalt fem priser, men ett av priserna vägde lite tyngre i 
prestige.

– Vi hade stora framgångar i Nyköping, men första- 
platsen som Ekologiskt Hållbara UF slog högst och tog 
oss till SM i Göteborg! Där ska vi tävla i team Söder-
manland. En hemlig jury kommer gå runt och besöka 
oss utställare – så det gäller att vara på tårna hela tiden, 
säger Valter.

UNGDOMARNA ÄR POSITIVA gällande företagets 
framtid.

– I utbildningen ingår det att avveckla UF-företaget. 
Då det klassas som hobbyverksamhet kan vi inte driva 
det vidare, utan vi får istället starta upp igen som AB. 
Det finns massor av potential att utveckla utbudet med 
fler produkter för hundar – där vi vill spinna vidare på 
temat hållbarhet, avslutar Svante. n

UF-företag UF-företag 
med hållbarhet med hållbarhet 
i fokus i fokus 
Frontfiguren är en Welsh Springer Spaniel vid namn Winston. Affärsidén är 
handgjorda, hållbara och helt naturliga produkter till hundar för den som vill unna 
sin hund något extra på ett miljövänligt vis. Möt UF-företaget BuyWinstonUF 
som tog fasta på nyordet och fenomenet coronahund.

BuyWinstons medlemmar är är Valter Germundsson, Gustaf Aili,  
Ellen Ed Kristersson, Svante Silén och Filip Jägerskog och frontfiguren 
Winston såklart, en Welsh Springer Spaniel.

Hundschampo 
och hundkex 
– handgjort 
och ekologiskt 
med naturliga 
ingredienser. 
Produkterna 
är sprungna ur 
affärsidén:
”Exklusiva 
miljövänliga 
produkter som 
gör hundägandet 
enklare och 
roligare.”
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Framtids- 
bransch

MDU bedriver viktig forskning som 
knyter an till FN:s globala mål 
för hållbarhet. Ett av dessa 

mål handlar om hållbar energi – och där är 
Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö förstås med 
på ett hörn.

Vatten- och livsmedelsförsörjning, transporter, 
hälso- och sjukvård samt kommunikation och 
industri är beroende av energi. 

ENERGIMYNDIGHETEN HAR BEVILJAT medel 
på 63 miljoner kronor till ett nytt kompetenscen-
trum vid namn Resilient – koordinerat från MDU. 
Syftet med Resilient är att tillhandahålla ny 
forskningsbaserad kunskap, verktyg och praxis som 
antar ett systemperspektiv för säker och effektiv 
energiförsörjning i hållbara, fossilfria energisystem.

I kompetenscentret ingår bland annat Eskilstuna 
Strängnäs Energi och Miljö, Uppsala universitet, 

Volvo Construction Equipment, Eskilstuna 
kommun och Strängnäs kommun.

ÅR 2025 KOMMER ungefär 250 000 ton 
batterier från tåg, bilar och andra elfordon att ha 
nått slutet på sin livslängd. Idag används bara en 
femtedel av batteriets fulla kapacitet. 

Forskningsprojektet Recreate undersöker möjlig- 
heterna att förlänga livslängden för batterier till 
elfordon. Projektet ska dessutom föreslå lösningar 
för hur batterierna kan få en andra livslängd, genom 
exempelvis återanvändning. På så vis skapas 
grunden till en mer cirkulär affärsmodell som är en 
viktig förutsättning för att vi ska kunna nå det globala 
målet om hållbar konsumtion och produktion.

Recreate genomförs i samverkan med bland 
andra Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö, Volvo 
Construction Equipment, Bombardier Transporta-
tion och Mälarenergi. n

Vi är så peppade över att Eskilstuna blivit universitetsstad! 
Eftersom vi verkar inom en framtidsbransch är forskning 
och utveckling viktigt för oss. Därför är vi stolta över de sam- 
verkansprojekt vi deltar i på Mälardalens universitet, MDU.

Med siktet inställt på 
hållbar utveckling

En byggnad som sätter avtryck – Mälardalens universitet i Eskilstuna. Här utvecklas framtidens smarta lösningar.

u Med en utbildning 
till energiingenjör 
blir du en viktig 
kugge i samhälls-
maskineriet.  
u På MDU kan 
du välja att 
plugga till både 
civilingenjör och 
högskoleingenjör 
inom området energi.
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Vi skapar 
samhällsnytta

Vilka drivmedel använder  
vår fordonsflotta? 

u 80 procent kör på HVO (förnybart bränsle för dieselmotorer)

u 12 procent på fordonsgas 

u 1 procent bensin 

u 7 procent diesel 

Målet är 100 procent fossilfria transporter.

Hur många kilo hushållsavfall per  
person och år går till förbränning?  
u 2021 130,6 kg/person 

u 2020 147,6 kg/person 

Vår vision är att allt som kan återvinnas ska återvinnas. 

Hur många ton biogas utvanns på 
Ekeby Reningsverk 2021?  
u 2021  540 ton 

u 2023  Målet är 750 ton vilket motsvarar cirka 200 000 mil, 

eller 50 varv runt jorden med buss

Biogasen är helt förnybar och ger 95 procent lägre utsläpp av 
växthusgaser jämfört med bensin och diesel.

Hur mycket närproducerad solel ger 
solcellsparken på Lilla Nyby?
u Parken ska leverera 2 000 000 kWh/år, vilket motsvarar 

årsförbrukningen hos 120 eluppvärmda villor eller 800 

lägenheter

u eem.se/hallbarhetsaret

Eskilstuna Energi och Miljö spelar en central roll för att nå 
Eskilstuna kommuns ambitiösa klimatmål. Men vad har vi 
uppnått och vad strävar vi mot? Här är några exempel. 

Kommande 
initiativ

Tips!

För oss är visionen att vara ett föredöme 
och en inspirationskälla inom energi och 
miljö. Vi skapar hållbar samhällsnytta för 
nuvarande och kommande generationer. 

Gå in på hemsidan och läs om hållbar samhällsnytta för 
nuvarande och kommande generationer i Hållbarhetsåret 2021.

u Ett viktigt och omfattande hållbart initiativ som står för 

dörren är en jordsorteringsanläggning. Med den nya 

anläggningen ska jordmassor från bygg- och anläggnings- 

arbeten kunna tas om hand och renas för att sedan kunna 

användas igen i nya bygg- och anläggningsprojekt. Målet är  

att skapa ett cirkulärt kretslopp, vilket går helt i linje med 

visionen att allt som kan återvinnas ska återvinnas.
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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.

eem.se/solkraft


