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Tillsammans gör vi 
skillnad för framtiden
V i är inne i december och vintern 

sänker sig över Eskilstuna.
Jag kan tänka mig att du som 

läser det här just nu kan ha många 
funderingar kring läget på elmarknaden. 
Självklart väcker det tankar när elpriserna 
är höga och Energimyndigheten går ut 
med en uppmaning om att vi måste spara 
el. Vi finns här för att ge dig råd och 
vägledning. I det här numret pratar vi 
mycket om hur man blir en mer aktiv 
elanvändare och hur det kan påverka både 
den egna elräkningen och det generella 
elpriset på ett positivt sätt.

EN SAK KAN du alltid vara säker på, och 
det är att våra vardagshjältar fortsätter att 
jobba dygnet runt, 365 dagar om året, 
med att leverera det som behövs för att din 
vardag ska fungera. De ser till att det finns 
rent vatten i kranen, el i uttaget, och att ditt 
avfall hämtas och sorteras. Samtidigt jobbar 
de vidare med att minska klimatavtrycket. 
Här har du och alla andra i Eskilstuna en 
nyckelroll – alla ni som färgsorterar och 
återvinner ert avfall. Vi är så glada att ha er 
med på resan mot en renare framtid!

Några som verkligen har tagit till sig 
konceptet med färgsortering och återvin-
ning är barnen – de som kommer ta över 

världen en dag. På sida 12–14 får vi följa 
med en grupp elever i årskurs 2 när de 
besöker Eco Friends och får utforska 
återvinningscentralen Lilla Nyby. Eco 
Friends ger barnen en inblick i hur avfalls- 
hantering fungerade på farmors tid och 
hur de själva är med och påverkar miljön 
varje dag. På bara tre generationer har vi 
gått från en verklighet där vi slängde allt 
på hög till en vardag där avfallssortering 
och återvinning är en självklarhet för våra 
barn. Det fyller i alla fall mig med en tro på 
framtiden.

FÖR VÅRA BARN kommer en cirkulär 
ekonomi där man återanvänder saker om 
och om igen att kännas helt naturligt. 
ReTuna Återbruksgalleria är ett strålande 
exempel på hur en cirkulär ekonomi kan 
fungera i praktiken. Här får saker som 
Eskilstunaborna inte längre behöver nytt 
liv och kan ge glädje åt nya ägare. Du kan 
läsa mer om en av ReTunas många butiker 
på sida 26. n 

Kjell Andersson, vd

”På bara tre generationer har vi gått från en verklighet  
där vi slängde allt på hög till en vardag där avfallssortering 
och återvinning är en självklarhet för våra barn. Det fyller 
i alla fall mig med en tro på framtiden.”

Trevlig läsning!
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Anmäl dig   till vår sms-tjänst och få sms inför ändrade 
hämtningsdagar. Du får även sms vid strömavbrott.

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

”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.”
Kjell Andersson, om utbildningsprogrammet EcoFriends.

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

Hur fungerar 
en smart laddbox?

u energiforetagen.se

u eem.se/sms

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

Vintern 
är här!

Du som kund ska alltid känna dig trygg när du 
tecknar elavtal hos oss. Vi är såklart schyssta 
elhandlare och är certifierade enligt de kriterier 
som Energiföretagen Sverige tagit fram. Men vad är Schysst 
elhandel egentligen?

u Schysst elhandel är en certifiering för schyssta säljmetoder 
av el som branschorganisationen Energiföretagen står bakom. 

u För att ett elhandelsföretag ska kunna bli certifierade måste 
bolaget uppfylla totalt 18 kundlöften som rör till exempel 
allmänna avtalsvillkor, krav på tydlig avsändare, enkel och 
korrekt beskrivning av elavtal och tillval, samt krav på tydlig 
prisinformation.

u Inget elhandelsföretag som finns med på Konsumenternas 
energimarknadsbyrås svarta lista får certifiera sig. 

u Genom den rosa ikonen kan du snabbt identifiera vilka 
elbolag som är certifierade Schyssta elhandlare.

Tryggt och schysst

 SMS-
tjänst

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

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

u eem.se/fjarrvarme

Fjärrvärme – resurseffektiv uppvärmning
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Välj den  
bekymmersfria 
uppvärmningen

Välj fjärrvärme! Enkel att sköta, tar minimalt med utrymme 
och fungerar i alla väder. Smidigt och bekvämt – och med låg 

miljöpåverkan. För de allra flesta är allt detta viktigt. Fråga oss om 
möjligheten till en bekymmersfri fjärrvärmelösning för just dig.

Välj fjärrvärme! Enkel att sköta, tar minimalt med utrymme 
och fungerar i alla väder. Smidigt och bekvämt – och med låg 

miljöpåverkan. För de allra flesta är allt detta viktigt. Fråga oss om 
möjligheten till en bekymmersfri fjärrvärmelösning för just dig.

Välj fjärrvärme! Enkel att sköta, tar minimalt med utrymme 
och fungerar i alla väder. Smidigt och bekvämt – och med låg 

miljöpåverkan. För de allra flesta är allt detta viktigt. Fråga oss om 
möjligheten till en bekymmersfri fjärrvärmelösning för just dig.

eem.se/fjarrvarme
Intresseanmälan

Välj fjärrvärme! Enkel att sköta, tar minimalt med utrymme 
och fungerar i alla väder. Smidigt och bekvämt – och med låg 

miljöpåverkan. För de allra flesta är allt detta viktigt. Fråga oss om 
möjligheten till en bekymmersfri fjärrvärmelösning för just dig.

Välj fjärrvärme! Enkel att sköta, tar minimalt med utrymme 
och fungerar i alla väder. Smidigt och bekvämt – och med låg 

miljöpåverkan. För de allra flesta är allt detta viktigt. Fråga oss om 
möjligheten till en bekymmersfri fjärrvärmelösning för just dig.

Välj fjärrvärme! Enkel att sköta, tar minimalt med utrymme 
och fungerar i alla väder. Smidigt och bekvämt – och med låg 

miljöpåverkan. För de allra flesta är allt detta viktigt. Fråga oss om 
möjligheten till en bekymmersfri fjärrvärmelösning för just dig.



eem.se

22

Juni
Världsmiljödagen 
En temadag som 

firas över hela världen och 
instiftades av FN 1972.

5

Sveriges nationaldag 
Nationaldagsfirande på 

flera platser i Eskilstuna.
6

Eskilstuna 
Basket Cup 

Eskilstuna Basket Cup 
spelas fredag till söndag! 
Cupen är öppen för flickor 
och pojkar födda 2007 till 
2012 och är en av Sveriges 
största och populäraste 
basketcuper för ungdomar.

Maj
5-7

Springpride 
I vår genomförs 

Springpride på Fristads-
torget i Eskilstuna. Måndag 
till fredag vecka 20 kommer 
det vara föreläsningar, 
mingel, workshop, fester och 
kulturinslag. 
u eskilstuna.rfsl.se
 

20

Å-varvet
Känn flytet och upplev 

10 549 meter folkfest när 
du springer en av Sveriges 
vackraste kvartsmaror. 
u avarvet.se
 

27

April

Dags för däckskifte 
Utslitna däck lämnar 

du utan kostnad på Lilla 
Nybys eller ReTunas 
sorteringsramp. 

15

Valborgsmässo- 
afton 

Traditionsenligt valborgs-
firande på flera plaster i 
Eskilstuna. 

30

Sommarstugan 
Vi tömmer sommar-

sopor och latrin för dig som 
har fritidshus. 

v.16-39

Beställ 
trädgårdskärl

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

v.14-47

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.

22-23

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 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 

klockan en timme natten  
mellan lördag och söndag.

Mars
20

26

17 
globala 

mål

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

23 Elens dag
Firas sedan 2014 

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

Januari

8-11 Folk och kultur 
– inspiration, 

upplevelser och lärande  
Folk och Kultur är en årligt 
återkommande plattform för 
inspiration, upplevelser och 
lärande. Innehållet skapas 
i samverkan med flera 
hundra externa arrangörer, 
utställare och representanter 
från kulturlivet, politiken, 
myndigheter, organisationer, 
ideella sektorn och landets 
21 regioner.
u folkochkultur.se

Biologisk
mångfald

En av 
Sveriges 
största

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.

Februari
2

Adventshandel – 
julmingel med glögg 

och lussebullar på ReTuna
Fjärde och sista advent 
kommer det finnas glögg 
och lussebullar! Ett perfekt 
tillfälle att handla dina sista 
hållbara julklappar och njuta 
av en trevlig adventsfika! 
Välkommen!
u retuna.se

December

Premiär för 
Eskilstunarevyn

Eskilstunarevyn är i 
startgroparna för kommande 
nyårsrevy med premiär på 
nyårsafton 2022! Äntligen! 
Håll utkik på webben för 
information om kommande 
biljettsläpp.
u revyn.se

31

18

25

Kalendarium l eem.se 



20222022-2023

Öppettider
Lilla Nyby 

ReTuna 

ReTuna återbruksgalleria 

Ordinarie dag  Ändras till  

Måndag  26/12  Tisdag 27/12 
Tisdag    3/1  Måndag     2/1
Onsdag     4/1  Tisdag     3/1
Torsdag    5/1  Onsdag     4/1
Fredag    6/1  Torsdag     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 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 Besök oss

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 7.30-16.30 
 

mån-fre  10-19
lör-sön 10-15 
 

mån-fre  10-18
lör-sön 10-16 
 

Avvikande öppettider Lilla Nyby

Avvikande öppettider ReTuna

Ändrade sophämtningsdagar

Kundservice har stängt alla 
röda dagar och helgdagar.

Vi finns på Kungsgatan 86. 
Välkommen!

 SMS-
tjänst

Tänk 
på

u Ställ ut kärlet senast kl 06.00 på hämtningsdagen.
u Placera kärlet med öppningen utåt gatan.
u Håll klippt och röjt runt kärlet. Minst 60 cm runt om  
    och 4,5 m ovanför.
u Skotta och sanda runt kärlet vintertid.

Utflyktstips visiteskilstuna.se

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.

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 webben. 
u 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, samt 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.

Du som ...

...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 eem.se/fritidshus

!



Hur ska Hur ska 
samhället klara samhället klara 
elektrifieringen? elektrifieringen? 

För det gör vi väl?För det gör vi väl?  

Eller?Eller?

HUR SKA  HUR SKA  
SAMHÄLLET KLARA SAMHÄLLET KLARA 
ELEKTRIFIERINGEN? ELEKTRIFIERINGEN? 

FÖR DET GÖR VI FÖR DET GÖR VI 
VÄL SÅKLART? VÄL SÅKLART? 

ELLER?ELLER?
Elektrifieringen av (nästan precis) allt rör sig framåt. Målet är  

att Sverige med tiden ska bli helt fossilfritt. Men klarar samhället av 

att hänga med i den omställningen? Vi pratar med Linda Werther, 

chef på Nätutveckling och Nätmarknad på Elnät.
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Hur ska Hur ska 
samhället klara samhället klara 
elektrifieringen? elektrifieringen? 

För det gör vi väl?För det gör vi väl?  

Eller?Eller?

NÄR ÄR 
ELPRISET
LÄGST?

Fler energispartips

u eem.se/energieffektivisering

D
et går åt mer och mer el  
i dagens samhälle. Vi vill 
alla kunna ladda våra 
mobiltelefoner, använda 
datorer och surfa på 

nätet. Kanske värma oss med en 
rykande kopp te i höstrusket, titta på 
Netflix och gratta moster på Facebook. 
Hundra små saker som alla i slutändan 
kräver elektricitet.

Samtidigt rör vi oss stadigt mot en fossilfri 
framtid där inte bara privatpersoner utan även 
industrier är beroende av el för att resa och 
bedriva sin verksamhet. Kommer elen verkligen 
räcka till allt det här?

– Det finns självklart utmaningar, precis som 
vid alla andra större omställningar. Vi har gått 
från att ha mycket planerbar elproduktion till 
mer oplanerbar produktion, som sol och vind, 
samtidigt som efterfrågan ökar väldigt mycket. 
Befolkningen växer och många stora företag vill 
etablera sig i Mälardalen, så elnätet är ganska 
hårt belastat redan nu. Att ladda elbilar, och i 
framtiden också lastbilar, är inget vi historiskt 
sett behövt tänka på. Därför måste vi titta på 
lösningar för hur vi ska få elen att räcka till alla, 
säger Linda Werther, chef på Nätutveckling och 
Nätmarknad på Elnät.

EN UTMANING SOM saktar ner vägen mot  
ett helt elektrifierat samhälle är att elnätet 
traditionellt sett inte är byggt för de nya förut- 
sättningarna med större andel oplanerbar 
elproduktion och en allt större efterfrågan på el.

– Vi jobbar med att bygga ut elnätet i takt 
med de förfrågningar som kommer in. Vi håller 
även på att föryngra elnätet där det behövs. Det 
är en process som tyvärr tar längre tid än vi 
hade önskat – det krävs utredningar och olika 
typer av tillstånd, exempelvis bygglov, och det är 
just nu svårt att få tag både på material och 
personal som kan utföra arbetet. Men det går 
framåt, säger Linda Werther.

Det används olika mycket el beroende 
på årstid och vilken tid det är på dygnet. 
För att säkerställa att elnätet kan ansluta 
så många som möjligt utan att det blir 
överbelastat behöver de värsta topparna i 
elanvändningen planas ut.

– Här kan en lösning vara att vi ger 
vissa kunder ett incitament att stänga av 
sin värmepump under de timmar där 
elanvändningen är som allra högst. Det 

hinner inte bli kallt under den korta stunden, och 
kunden ges en ekonomisk kompensation. Det 
här är en lösning som vi kommer att börja kika 
på under nästa år.

PRIVATPERSONER KAN ALLTSÅ komma att 
spela en viktig roll i framtidens energisystem 
och kan vara med och göra skillnad – både för 
elnätet och sin egen plånbok.

– Idag går det åt mycket el i vardagen. På 
grund av läget i Europa har elen även blivit 
väldigt dyr, och som vi sett här under hösten 
med mycket stora variationer. Jag tror att vi som 
samhälle måste börja jobba oss bort från ”två 
hål i väggen” tänket. Förut har vi inte behövt bry 
oss om hur mycket el vi använder. Det har varit 
billigt och elen har varit i det närmaste obegrän-
sad. Om vi blir mer aktiva användare av el och 
väljer när vi ska använda mest kan vi både 
hjälpas åt att plana ut topparna i elanvändningen 
och få en billigare elräkning.

Vad kan man göra då?
– Om man har ett elavtal med rörligt timpris 

kan man spara pengar genom att till exempel 
välja att köra tvättmaskinen eller ladda elbilen 
när elen är billigare. Har man elburen golvvärme 
i badrummet kan man välja att ha den avstängd 
på dagarna när ingen är hemma för att spara el. 
Det finns många små saker man kan göra som 
tillsammans gör skillnad både på elräkningen 
och för elnätet. Och viktigast av allt, den 
billigaste kilowattimmen är den som inte 
används, säger Linda Werther. n

”Om vi blir mer aktiva användare av el och väljer när vi ska 
använda mest kan vi både hjälpas åt att plana ut topparna 

i elanvändningen och få en billigare elräkning.”

1   För dig med elbil. Skaffa en 
smart laddare som optimerar 
när och hur den laddas!

2   För dig med villa och 
direktverkande elvärme. 
Överväg att i stället installera 
fjärrvärme eller mindre 
elkrävande lösningar såsom 
bergvärme eller en modern 
luftvärmepump.

3   Sänk temperaturen 
inomhus! Om du sänker 
temperaturen med 1 grad 
minskar du energiåtgången 
för uppvärmning med runt  
5 procent.

4   Täta dina fönster och 
dörrlister. Ungefär en tredje-
del av husets värme försvinner 
genom just fönster och dörrar. 

5   Ta kortare duschar. Det 
krävs mycket energi för att 
värma upp vatten. Om du 
duschar 5 minuter mindre 
varje dag sparar du ungefär 
500 kWh på ett år.

6   Sänk temperaturen i 
garaget och rum som inte 
används. Tänk på att stänga 
dörren till dessa utrymmen, 
annars börjar elementen i 
resten av huset att jobba 
hårdare för att värma upp de 
kallare rummen.

sätt att 
minska din 
elanvändning6

Skillnaden mellan 
RÖRLIGT ELPRIS  
och  RÖRLIGT TIMPRIS
Priset på elen går hela tiden 
upp och ned och kan variera 
kraftigt från timme till timme. 
När du tecknar ett avtal med 
rörligt elpris baseras ditt pris 
på hur din el mäts, antingen 
per månad eller per timme.

u Rörligt elpris mäts 
månadsvis. I slutet på varje 
månad räknas snittpriset på 
månadens el ut. Ditt elpris 
baseras på snittpriset från 
förra månaden.

u Rörligt timpris prissätts per 
timme. Då kan du sänka din 
elkostnad genom att aktivt 
välja att använda mest el när 
elpriset är som lägst. Viktigt 
att tänka på är att om du 
använder el när den är som 
dyrast kommer din elräkning 
i stället att bli dyrare.

u Läs mer om rörligt elpris 
och rörligt timpris på sidan 39.

Få koll på när elen är som billigast
u På nordpoolgroup.com kan du se elpriset i ditt elområde för varje timme på dygnet.  
Du hittar en direktlänk till tabellen över elområde 3, där Eskilstuna ingår, på eem.se/elektrifiering

u Elen är i regel billigare under helgen när industrierna har helgstängt.

u Ha koll på vädret. Dagar när det blåser får vi extra mycket vindkraft och den extra elen  
gör att elpriset vanligtvis blir lägre den dagen.

Linda Werther,  
chef Nätutveckling 
och Nätmarknad  
på Elnät.
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FÖR EN VILLAÄGARE sänks priset för 
sophämtning med 8 procent. Det motsvarar 
234 kronor per år om man har ett vanligt kärl 
som rymmer 190 liter. Även fastighetsägare 
av flerbostadhus (lägenheter) får en sänkning. 
   – Vi har ett monopol och arbetar för att det 
ska vara självkostnadspris på renhållnings- 

taxan. Bättre sortering av sopor i flersbostads-
hus leder till lägre renhållningstaxa. Vårt 
arbete med att identifiera var det fungerat 
mindre bra med sorteringen har resulterat i 
åtgärder som gör att vi kan sänka taxan, säger 
Kent Briby, som är operativ chef för vår 
återvinning. n

INFÖRANDET AV FNI innebär att fastighets- 
ägare för flerbostadshus ansvarar för att 
tillhandahålla plats för hushållens sopsortering 
men inte längre betalar för kärl och tömning av 
dessa. Redan nu har cirka 80 procent av 
Eskilstunas boende i flerbostadshus FNI.  
De som inte har det hänvisas till att sortera  

vid Fastighets- och tidningsinsamlingens (FTI) 
containrar som finns placerade utomhus.

Enligt vår operativa chef för återvinning, 
Kent Briby, är FNI nödvändigt för att få 
hushållen att sortera ännu bättre. Därför ser vi 
fram emot att ta över ansvaret för insamling av 
förpackningar fullt ut. n

Trots inflation och prishöjningar kan vi ge det glädjande 
beskedet att sophämtningen blir billigare nästa år för 
både villor och flerfamiljshus.

Ansvaret för att samla in förpackningar kommer 
under 2024 förflyttas från producenterna, som 
har det idag, till kommunerna. År 2027 ska alla 
ha tillgång till fastighetsnära insamling, FNI.

Gott nytt sorteringsår! 
2023 sänks renhållningstaxan.

Fastighetsnära insamling 
(FNI) för alla

u Om alla kapsyler återvinns 
räcker stålet till 2 200 nya 
bilkarosser. Varje år!

u I Sverige förbrukar vi cirka 
160 000 ton plastförpackningar 
per år. För varje kilo plast som 
återvinns sparar vi ungefär  
1 liter olja och 2 kg koldioxid. 

u Ungefär var tredje förpackning 
i mataffären är gjord av åter-
vunnet material.

u Metallförpackningar och 
glasförpackningar kan återvinnas 
hur många gånger som helst. 

u Pappersförpackningar kan 
återvinnas upp till sju gånger 
innan fibern är utsliten.

Vi siktar mot noll!

Vår 
vision

Tänkvärt

u Allting som kan återvinnas ska 
återvinnas, det är vår vision. Målet är 
att inget återvinningsbart material 
ska gå förlorat till förbränning på 
grund av felsortering eller felhante-

ring. Varje förpackning eller skräp  
som sorteras rätt gör skillnad!
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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



D
det luktar som man kan förvänta 
sig på en återvinningscentral. 
”Eww!” tjoar flera av barnen när de 
kliver av bussen, men det är ändå 
med tydlig förtjusning de nyper 
fingrarna om näsorna. Bussen har 

släppt av dem precis utanför färgsorteringshuset där 
Eskilstunabornas avfall tas om hand och sorteras.

BARNEN MÖTS AV Madeleine Andersson. Hon 
jobbar som djurskötare på Parken Zoo och är en  
del av Eco Friends. Eco Friends är ett unikt koncept 
för Eskilstuna som riktar sig till alla elever inom 
kommunen som går i årskurs 2, 4 och 6. De har 
som mål att på ett roligt och pedagogiskt sätt lära 
elever om miljö och hållbarhet. Varje år besöker runt  
3 000 elever Eco Friends för att lära sig hur det de 
gör hemma kan påverka både djur, natur och miljö. 

Efter att Madeleine har presenterat sig tar hon  

med barnen in i klassrummet som ligger i färg- 
sorteringshuset.

– Hur många av er är det som sopsorterar hemma? 
frågar Madeleine, och klassrummet fylls av uppräckta 
händer.

De flesta av barnen sopsorterar och har bra koll 
på färgsorteringen. De svarar duktigt på Madeleines 
frågor och delar ivrigt med sig av sina tankar.

Under lektionen får barnen lära sig mer om hur 
man sorterar, vad som händer med avfallet som 
kommer till Lilla Nyby, vad återvinning och återan-
vändning är och varför det är bra för miljön. De får 
också lära sig vad som kan hända om man slänger 
sopor ute i naturen och vilka följder det kan ha för 
djur och natur.

EN BIT IN i lektionen berättar Madeleine sagan om 
Lilla Nyby. Den utspelar sig på farmors tid, innan vi 
började sortera vårt avfall, och handlar om en 6-årig 

Klockan är strax före nio på morgonen när dörrarna på den röda bussen 
öppnas och Slagstaskolans klass 2 kliver ut på återvinningscentralen  
Lilla Nyby. De har en händelserik dag framför sig, för idag besöker de 
Eco Friends för att lära sig om återvinning.

Madeleine Andersson 
jobbar som djurskötare 
på Parken Zoo. Hon 
låter alla barnen på 
Eco Friends lära känna 
djuren i djurparken 
som en del av 
undervisningen.

Barnen räcker ivrigt upp händerna för att 
dela med sig när Madeleine ställer frågor.

Många av barnen färgsorterar hemma och har 
bra kolla på vad som ska läggas i vilken påse.

”Rutschkanan och lejonen på Parken Zoo var roligast! 
Bilden på sopberget var spännande”, säger Josef Kamal.
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1   Elever i årskurs 2, 4 och 6  
inom Eskilstuna kommun 
får möjlighet att lära sig om 
sambandet mellan miljö och 
människa genom förankring 
till den vardag som barnen 
känner till.

2   Undervisningen utgår från 
Eskilstuna Energi och Miljös 
anläggningar Lilla Nyby, 
Ekeby och Kraftvärmeverket, 
samt Parken Zoo.

3   Med fokus på tema 
återvinning, vatten eller 
energi får eleverna lära 
sig om hållbar utveckling. 
Syftet är att inspirera dem 
att vara aktiva, delaktiga och 
medvetna – med koppling till 
läroplanen.

4   Att lära ska vara roligt! 
Undervisningen uppmuntrar 
till lek, glädje och nyfikenhet 
för att förankra kunskap på 
bästa sätt.

5   Interaktiv och upplevelse-
baserad undervisning – vart 
tar soporna vägen egentligen? 

fakta om 
EcoFriends

flicka som råkar slå sönder en vas. När hon går till 
Lilla Nyby för att slänga vasen blir hon förskräckt av 
det enorma sopberget där.

UNDER SAGANS GÅNG visar Madeleine ett foto 
av hur sopberget såg ut på farmors tid. Fotot gör 
stort intryck på barnen, och efter sagan frågar en 
pojke om det där med sopberget verkligen var sant.

– Det gäller att hitta olika sätt att fånga barnens 
uppmärksamhet och stimulera flera av deras 
sinnen samtidigt. Då blir det lättare för dem att ta 
till sig saker och förstå, förklarar Madeleine.

Med bilden av sopberget färsk i minnet får barnen 

följa med in i färgsorteringsanläggningen. Luften i 
anläggningen vibrerar med ljudet från rullbanden 
och maskinerna som sorterar avfallspåsarna. Att gå 
på ramperna ovanför rullbanden är spännande. 
Efteråt jämför barnen uppspelt hur de hanterade 
doftupplevelsen.

– Jag behövde inte ens hålla för näsan, säger 
ett av barnen stolt.

Madeleine berättar mer om vad de precis fick se. 
De diskuterar varför det är viktigt att lägga rätt sak 
i rätt påse och vad man kan göra för att avfallet 
inte ska hamna utanför påsen på rullbandet.

Så är den första lektionen slut och resan går >> 

5

”Det gäller att hitta olika sätt att fånga barnens 
uppmärksamhet och stimulera flera av deras sinnen samtidigt. 

Då blir det lättare för dem att ta till sig saker och förstå.”

”Det ska bli roligt och spännande att se vad som händer med soporna, och det ska bli så roligt 
att träffa djuren”, tycker Jessica Karlsson och Sally Kuhlin från årskurs 2 på Slagstaskolan.

I Parken Zoo får barnen en djupare förståelse för hur djurens naturliga 
livsmiljö påverkas av människors avfall i olika delar av världen.

I färgsorteringsanläggningen sorteras Eskilstunabornas avfall genom 
en automatiserad process där färgen på påsarna läses av med 
optiska sensorer.
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>> vidare till Parken Zoo där det bjuds på 
en klimatsmart lunch – idag blir det vege- 
tariska tacos. Undervisningen fortsätter 
tillsammans med djurparkens djur. Här 
läggs fokus på biologisk mångfald. 
Barnen får lära sig om djurens naturliga 
miljö, vad som har förändrats i den och 
varför de utrotningshotade djuren är i 
djurparken i stället för i naturen.

– Det är när barnen kommer till 
djurparken och får träffa djuren som det 
verkligen klickar för många av dem. 
Djuren blir ju direkt påverkade när sopor 
hamnar ute i naturen. När barnen får 
knyta an till djuren blir det som en 

aha-upplevelse för dem, berättar 
Madeleine.

EFTER EN DAG fylld av lärande, lek och 
spännande djur är det så dags för barnen 
att kliva på bussen igen och åka tillbaka 
till skolan. Men det de har lärt sig under 
dagen tar de med sig hem och kan 
använda i sin vardag.

– Med Eco Friends vill vi dels ge 
eleverna viktig kunskap om miljö och 
hållbarhet. Men vi vill även ge barn och 
ungdomar i kommunen en positiv tro på 
framtiden och vetskapen om att de är med 
och påverkar den, avslutar Madeleine. n

”Det är när barnen kommer till djurparken och får träffa djuren 
som det verkligen klickar för många av dem. Djuren blir ju direkt 
påverkade när sopor hamnar ute i naturen. När barnen får knyta 

an till djuren blir det som en aha-upplevelse för dem.”

Info
Utbildningstrappan
u Andraklassare tillbringar 
början av dagen på Lilla Nyby 
och lär sig om återvinning, åter- 
användning, och avfallshantering. 
Men också om jordens resurser 
och det globala samspelet.

u Fjärdeklassare besöker Ekeby 
reningsverk under förmiddagen 
och får fördjupad kunskap om 
vatten som ämne och resurs i 
världen, samt även om avlopp 
och reningsprocessen. 

u Sjätteklassare får en rundtur 
på Kraftvärmeverket där 
undervisningen handlar om 
energi, hur man producerar kraft 
och värme, materialanvändning, 
solenergi samt om förnybara och 
icke förnybara resurser. 

u På eftermiddagarna besöker 
samtliga årskurser Parken Zoo 
där förmiddagens tema och 
kunskap på olika sätt kopplas 
samman med djur och natur.

Barnen går på led längs rullbanden 
och ser hur avfallspåsarna sorteras.

Det stora sopberget på fotot, fanns det verkligen på riktigt? Barnen förundras över att allt slängdes på hög förr 
i tiden. De är vana vid att sortera och återvinna sitt avfall.

Vitkindad gibbon är en av de 
utrotningshotade djurarter som 
barnen får träffa i Parken Zoo.

Att gå på ramperna ovanför rullbanden i 
färgsorteringen är spännande, men det 
luktar inte så gott!

”Det luktar illa 
här. Men det är 
spännande! Det 
ska bli jätteroligt 
att åka till Parken 
Zoo”, säger Noel 
Sandberg.
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I slutet av 90-talet byggdes Sveriges 
största anlagda våtmark, Ekeby våt- 
mark, i anslutning till Ekeby renings- 
verk strax utanför Eskilstuna. Ekeby 
våtmark är en så kallad spillvattenvåt-

mark, vars huvudsakliga uppgift är att 
reducera kväve- och fosforhalterna i spill- 
vattnet (avloppsvattnet). Våtmarken utgör det 
sista reningssteget i reningsprocessen av 
spillvatten efter att vattnet renats i flera steg 
i reningsverket. 

Förutom att rena vattnet fyller våtmarker 
flera andra viktiga funktioner. Våtmarker 
fungerar som en buffert vid höga flöden av 
regnvatten och bidrar därmed till att för- 
hindra översvämningar. Det finns en rik flora 
av växter, en mångfald av djur, insekter, 
organismer och ett stort fågelbestånd. Flera 
promenadstigar och rastplatser gör också 
just Ekeby våtmark till ett omtyckt utflyktsmål 
som är öppet för alla året om.

UNDER HÖSTEN HÖLLS en konferens om 
spillvattenvåtmarker som anordnades av 

Water Revival Systems (WRS) vid Ekeby 
våtmark. Konferensen, som pågick under två 
dagar, vände sig framför allt till forskare och 
branschfolk och temat var ”Multifunktionella 
våtmarker och dammar för spillvattenrening 
och bevattning”. Tove Gannholm på WRS 
förklarar varför man har en konferens om 
spillvattenvåtmarker. 

– Spillvattenvåtmarker är nu en etablerad 
teknik i Sverige. Vi tycker det är viktigt med 
kunskapsutbyte. Konferensen anordnades 
för att lyfta och dela kunskaper mellan 
forskare och verksamhetsutövare. Det finns 
många erfarenheter att utbyta. Vattenbrist, 
reningskrav och ekosystemtjänster har 
seglat upp som viktiga faktorer i VA-bran-
schen. Vi ser att många kommuner är 
intresserade av spillvattenvåtmarker, men 
också att våtmarker har blivit mer efterfrå-
gade och uppskattade av allmänheten. n

Våtmarker 
– de riktiga ekohjältarna 
Våtmarker är bra för den biologiska mångfalden och rening av vatten.  
Samtidigt spelar de en viktig roll i att dämpa effekterna av klimatför- 
ändringarna. Intresset av att bevara, återställa och nyanlägga våtmarker  
är stort tack vare deras tjänster för ekosystemet. 

”Vi ser att många kommuner är intresserade av spill-
vattenvåtmarker men också att våtmarker har blivit 
mer efterfrågade och uppskattade av allmänheten.”

Ekeby våtmark i siffror
Total yta  40 hektar
Varav dammyta 28 hektar
Vattendjup (medel) 1 meter
Vattenflöde Medel: 500 liter/s
Antal dammar 8 st
Volym  280 000 m3

Vallarnas längd  9 km
Varav dammlängd 6 km

Vad är en 
våtmark?
u Våtmark är mark där 
vatten under en stor del av 
året finns nära markytan, 
samt vattenområden 
med vegetation. Bottnar i 
sjöar, hav och vattendrag 
som tillfälligt torrläggs 
räknas också som 
våtmark. Även småvatten, 
översvämningsområden, 
sjöar och vattendrag kan 
i vissa fall räknas med, 
om de är viktiga för att 
omgivande våtmarker ska 
fungera.

Tove Gannholm, Water 
Revival Systems (WRS), 
är projektledare för 
våtmarkskonferencen.
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Vad har ni för bild av framtiden och 
omställningen till elbil?

– Vi ser redan idag att allt fler är villiga att köpa  
en elbil. Elektrifieringen kommer att fortsätta vara 
huvudspåret i omställningen av transportsektorn.  
En del utmaningar måste lösas, men det görs stora 
satsningar inom industrin nu. Fortsatt stöd från 
politiken, både på nationell och EU-nivå, kommer  
även det att vara viktigt och verka pådrivande. En 
utmaning som också är en möjlighet för transport- 
sektorn är den snabba teknikutvecklingen på området, 
där vi ser att elbilen snart skulle kunna vara en viktig 
resurs i elsystemet. En annan framtidsfråga är hur 
vanliga autonoma fordon kommer att bli längre fram. 
Det kan förändra transportsystemet och behovet av 
laddning till något annat än det vi ser idag.

Vad är viktigt för omställningen från 
fossilt till el?

– Tillgången till laddning är väldigt viktig. För de 
flesta idag är hemmaladdning en förutsättning för  
att det ska bli ekonomiskt hållbart. En omfattande 

omställning till el behöver vara rättvis, där även de  
som bor i flerbostadshus behöver få tillgång till billig 
laddning, till exempel i eller nära hemmet. Även 
utbyggnaden av elnätet är kritisk. Att fler börjar 
använda sig av smart laddning är en viktig del i 
omställningen, både för att elnätskapaciteten ska 
räcka och för att det ska bli billigare att ladda bilen.

Många undrar om man kommer ha  
råd med en elbil när elpriserna är höga. 
Hur tänker ni kring det?

– Mobility Sweden har gått ut och visat att det 
fortfarande är betydligt billigare att köra elbil än att 
köra fossilt, trots ökade elpriser. För att det skulle bli 
lika dyrt skulle elpriset behöva uppgå till 7 kr/kWh.  
Om man har en smart styrning på sin laddning så kan 
man dessutom flytta laddningen till tider på dygnet när 
elen är billigare, vilket är bra om man har ett elavtal 
med rörligt timpris. Elpriset kan vara så mycket som tio 
gånger billigare på natten än på dagen, så potentialen 
att spara pengar är stor om man laddar när belast-
ningen på elnätet är låg. n

David Mowitz, expert 
inom E-mobility på 
Power Circle.

Allt fler förväntas ha elbil år 2030. Prognosen idag visar en ökning på en halv 
miljon fordon sedan prognosen år 2020. ”Att prognosen har stigit beror bland 
annat på att fordonstillverkarna vässat sina mål, att politik och regelverk skärps  
i EU och att kostnaderna på laddbara fordon sjunker”, säger David Mowitz, 
expert inom E-mobility på Power Circle.

u Power Circle är en 
tankeledande organisation för 
elektrifieringens framtidsfrågor. 
Tillsammans med fler än 100 
partnerföretag verkar Power 
Circle för hållbar utveckling 
genom elektrifiering. 

u Verksamheten inriktas på 
nätverk, uppbyggnad och 
spridning av kunskap inom 
frågor som digitaliserade elnät, 
energilager, elektrifierade 
transporter och förnybar energi.

KORT OM 
POWER CIRCLE

”Det är 
fortfarande 
betydligt 
billigare att 
köra elbil än 
att köra 
fossilt, trots 
ökade 
elpriser.”

3 000 000 laddbara  fordon i Sverige år 2030
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VANLIGA MISSUPPFATTNINGAR OM ELBILAR
STÖRRE
KLIMATAVTRYCK

ÖKAD
BRANDRISK

DÄRFÖR ÄR DET BRA ATT LADDA MED EN LADDBOX!

u Detta stämmer inte. 
Klimatavtrycket för just 
produktionen av en elbil är 
generellt större idag än för 
en fossildriven bil, men det 
tas igen under bilens livstid 
då utsläppen är lägre när 
man kör. Elmotorn är mycket 
effektivare och i många 
länder har elen väldigt lågt 
CO2-avtryck jämfört med 
fossila drivmedel. Den ökade 
kravställningen och ny, 
grönare batteriproduktion i 
Europa kommer även göra 
tillverkningen mer hållbar.

u Forskning visar att elbilar 
inte har en större brandrisk 
än andra fordon, det är 
snarare en annan hantering 
av släckning när en brand väl 
sker. För att undvika risk för 
brand i fastigheten under 
laddning ska man kontrollera 
att elsystemet i fastigheten är 
i bra skick och skaffa en 
laddbox i stället för att ladda 
i vanligt vägguttag.

FÖR KORT
RÄCKVIDD
u Generellt kör man 3-4 mil 
om dagen, så ett mindre 
batteri och hemmaladdning 
räcker för många, om man 
kan acceptera någon extra 
stödladdning på långa resor. 
De som oroar sig för räck- 
vidden är ofta de som inte 
har testat att köra elbil. 

u Du får en snabb och säker laddning.
u Laddboxen har inbyggda säkerhetsfunktioner och kommunicerar med bilen så att elen bara    
     är påslagen när bilen är korrekt ansluten, annars bryts den.
u Laddboxen laddar med högre effekt än ett vanligt eluttag, laddningen går alltså snabbare.
u Många laddboxar på marknaden kommer med inbyggd smart styrning som kan styra om            
     laddningen till timmar när elen är billigare.

3 000 000 laddbara  fordon i Sverige år 2030

De flesta elbilar som säljs 
i Sverige har en räckvidd 
på 25-40 mil. Räckvidden 
påverkas av faktorer som 
kalla temperaturer och hur 
fort man kör. 

Beställ 
laddbox 
från oss!

u eem.se/elbilsladdning
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5
Klimatsmarta 

julklappar
Låt fantasin flöda! Byt 

ut de traditionella 
julklapparna mot 

klappar som är 
mjuka för planeten. 

Upplevelser, 
hemmagjort, second 

hand eller välgörenhet. 
Ja, det finns många 

alternativ där du 
fortfarande kan 

skämma bort dina nära 
och kära och samtidigt 
göra mindre påverkan 

på miljön. 

100 % stearin och 
inte paraffin

Fixa julstämningen 
med rätt typ av ljus. 

Paraffinljus tillverkas 
av fossila bränslen 

och bör därför 
väljas bort. Satsa i 

stället på stearinljus 
eller bivaxljus, men 

kontrollera att ljusen 
inte innehåller 

palmolja som ofta 
framställs på sätt som 
är skadliga för miljön.

Återanvänd 
presentpappret
Varje år använder 
vi flera hundra ton 

presentpapper i 
Sverige. Ett mer 

hållbart alternativ 
är att återanvända 

presentpapper, 
tidningspapper, gamla 
tapeter, affischer eller 
varför inte överblivna 

tygbitar? Dekorera med 
snören av naturmaterial 
så blir din julklapp mer 

unik och personlig. 

Personligt 
julpynt

Gör ditt eget pynt av 
second hand-tyger, 

halm, kottar, grenar, 
papper och annat kul 
som finns runt om dig. 
Eller varför inte satsa 
på ätbara saker som 
pepparkaksdekora-

tioner, apelsiner med 
nejlikor och torkade 

äppelskivor som 
du kan hänga upp i 

granen eller dekorera 
julbordet med. Tänk på 
att glitter kan innehålla 

mikroplaster som gör 
skada när det kommer 
ut i naturen, så hoppa 

gärna över det.

1
2

3
4

4 tips  
för en hållbar jul
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¡Tacos  
de Navidad!

Med en smaskig taco tar du hand om julmaten som blir kvar. Det feta, salta 
och söta bygger grunden. Lägg till chili, lime och koriander och vips får du en het 
och frisk paus från de traditionella smakerna.

u Köp tortillas, baka själv eller använd julbrödet.

u Hacka upp valfritt protein, till exempel: veggobullar, lax, revbensspjäll (skippa 
benen). Stek upp i olja och tacokryddor.

u Hacka grönsakresterna till en färsk salsa. Ta med lite frukt för sötma – den 
balanserar fint med hettan. Kläm i en lime och hacka ner chili och koriander.

u Riv en del av julosten eller skär lagom stora kuber av dessertosten och sprinkla 
över din taco.

u Mixa rödbetssalladen med vitlök till en slät sås och ringla över.

Smart och smarrigt!

Presentsnören

Stora kartonger

Trasig ljusslinga

Stumpar av stearinljus

Trasig julgranskula

Vissen julblomma

Äggskal

Så tar du hand  
om överblivet 
matfett och olja

Julmaten

Presenten 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 FTIs 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 pasta- 
gratäng 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.

Den lilla Den lilla 
julsorteringsguidenjulsorteringsguiden

Fett som spolas ner i vasken stelnar och bildar proppar 
i avloppsrören. Då kan det bli översvämning hos dig eller 
dina grannar. Påsk, midsommar och jul är stora prövningar 
för våra avloppsnät eftersom det lagas mycket fet mat.  
Så här gör du för att minska risken för stopp.

u Skrapa ur alla kladdiga rester i matavfallspåsen. Rödbetssallad och andra röror 
innehåller ofta gräddfil och majonnäs som är väldigt fett. Skrapa bort så mycket 
som möjligt direkt i matavfallspåsen eller i påsen för brännbart avfall om du inte 
har matavfallssortering – innan du sköljer av din tallrik. 

u Vid större mängd stekflott, som till exempel om du steker fläsk, kan du hälla över 
flottet i en kopp som får stå en stund i kylen. När fettet stelnat är det lätt att lägga i 
påsen för matavfall.

u Samla flytande avsvalnat fett i en plastflaska med hjälp av en tratt. Mycket 
flytande fett och olja samlas med fördel upp i en plastflaska*. När flaskan är full 
sorteras den som matavfall. Stora mängder flytande fett från till exempel fritering 
hälls i en plastdunk och lämnas in på återvinningscentralen.

*flaskan måste vara av plast, aldrig glas. Ett tomt mjölkpaket fungerar också bra. 

HÄMTA EN MILJÖTRATT HOS OSS
u Låt oss göra miljövänlig biogas av oljan och matfettet. Häll det aldrig i vasken! 
Häll det i stället i en plastflaska. Hämta gärna en fett-tratt hos oss. Den är verkligen 
hur smidig som helst och kostar ingenting för dig som hämtar en enstaka till ditt 
hushåll. Kom förbi hos oss på Kungsgatan 86 och hämta tratten i vår reception. Du kan 
också hämta tratten på någon av våra återvinningscentraler Lilla Nyby och ReTuna. 

Tack för att du återvinner! 

Så tar du hand  
om överblivet 
matfett och olja
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Byggföretag 
med skaparglädje 
som ledstjärna
År 1979 föddes byggföretaget Ellfolk Bygg i Torshälla. Det var 
en liten firma med en anställd som byggde sommarstugor åt 
privatpersoner. Men uppdragen blev större och företaget växte. 
Idag har företaget runt 30 anställda.

Det var Johnny Ellfolks pappa, 
Henry Ellfolk, som grundade 
Ellfolk Bygg.

– Jag började jobba där direkt 
efter gymnasiet. Jag hade egentligen tänkt mig 
en annan bana, men det fanns ett stort behov 
av hantverkare i slutet av 80-talet. En liten 
byggfirma kändes inte som min slutdestination, 
jag hade andra visioner. Mina föräldrar fostrade 
mig med inställningen att inget är omöjligt om 
man vill det tillräckligt mycket och är beredd att 

jobba för det, och det har jag haft stor nytta av. 
Hinder är bara något att ta sig förbi på vägen 
mot målet, säger Johhny Ellfolk.

2001 LÄMNADE HENRY Ellfolk över företaget.
– Jag tog över ekonomin praktiskt taget över 

natten. På den tiden var det ovanligt att mindre 
hantverksföretag marknadsförde sig själva, 
men vi bestämde oss för att prova. Det gav oss 
mycket jobb, och på det sättet kunde företaget 
utvecklas vidare.

u Grundades 1979 under 
namnet Byggfirma Henry 
Ellfolk.

u Ellfolk Bygg AB 
utför det mesta inom 
byggbranschen, som om- 
och nybyggnad m.m.

u Är baserade i 
Södermanland och har 
fastigheter i bland annat 
Eskilstuna, Torshälla och 
Köping.

u Består idag av 
två koncerner med 
sammanlagt 16 bolag.

u Har en omsättning på 
cirka 135 miljoner och ett 
fastighetsbestånd om cirka 
30 000 m2.

Fakta Ellfolk Group, 
Ormvråken Holding

”Det är skapandet som är min stora 
drivkraft”, säger Johnny Ellfolk, ägare 
av byggföretaget Ellfolk Bygg. Ellfolk 
Bygg är ett Sörmlandsbaserat bolag 
med huvudkontor i Torshälla.
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Byggföretag 
med skaparglädje 
som ledstjärna

Idag är Ellfolk Bygg ett av Torshällas mest 
välkända och framgångsrika företag. Företaget 
ingår i en av Johnnys två koncerner, en 
byggkoncern och en fastighetskoncern.

 Johnny Ellfolks drivkraft har varit att skapa 
och förädla.

– Jag drivs av skapandet. Likviditet behövs 
så klart för att man ska kunna förverkliga de 
visioner man har för bolagen och få dem att 
växa. Men det som driver mig är att vi är en tajt 
grupp som har roligt tillsammans och utvecklar 
en tanke till en färdig produkt. Man ser något 
framför sig och tänker – ska vi se om vi kan nå 
dit, trots alla utmaningar?

GENOM ÅREN HAR Ellfolk Bygg fått flera 
fina utmärkelser, bland annat årets Gasellföre-
tag och tre utnämningar till ett av landets 
200-300 Superföretag. Men vägen dit har varit 
fylld av hårt arbete och personliga uppoffringar.

– Det har varit en tung och lång resa, och 
den är inte slut. Bakom framgångsrika företag 
finns alltid mycket slit och viktiga saker som 
har offrats. Så är det för mig också. Långa 
dagar på jobbet innebär att jag har offrat tid 
med familjen. Som förälder är det tungt att 
höra sitt barn säga att man aldrig är hemma. 

Idag försöker jag bromsa lite och hitta fler sätt 
att tillfredsställa skaparlusten på ett mer 
harmoniskt vis. Jag känner att jag börjar hitta 
dit nu.

FÖR ATT KUNNA bygga även utanför 
stadsgränsen samarbetar Ellfolk Bygg med 
Eskilstuna Energi och Miljö.

– Jag tycker det är bra med ett starkt 
energibolag som är kopplat till kommunen, och 
som dessutom är engagerat i att fortsätta 
bygga utanför staden. Det är nödvändigt för att 
vi som jobbar med att bygga nya bostadsområ-
den ska kunna utföra vårt arbete.

Eskilstuna Energi och Miljö har bland annat 
utfört entreprenadarbete med vatten och avlopp. 

– Jag har alltid gillat dem, de är en bra 
motpart. Det är ingen slump att alla mina bolag 
och fastigheter har elavtal med dem. De är ett 
schysst bolag, jag hade aldrig varit kund där 
annars. n

”Det som driver mig är att vi är en tajt grupp som 
har roligt tillsammans och utvecklar en tanke till en 
färdig produkt. Man ser något framför sig och tänker 
– ska vi se om vi kan nå dit, trots alla utmaningar?” 

Ellfolk Arena i Torshälla som invigdes 2008 är ett av Ellfolk Byggs 
mer kända projekt.

Det börjar med en vision och slutar med nya hem. Ellfolk Bygg har 
pågående projekt för flera nya bostadsområden.

Johnny Ellfolk har drivit 
Ellfolk Bygg sedan 
2001 då hans far 
lämnade över företaget.
Foto: Privat.
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Scenknuten  
sätter stjärnglans 

på Eskilstunas 
kulturliv

Foto: Erik Vässmar

Foto: Tommi Rotonen 
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Scenknuten  
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på Eskilstunas 
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på Eskilstunas 
kulturliv

på Eskilstunas 
kulturliv
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”För oss är det underbart att få känna publikens värme och 
stöd. En återkommande komplimang vi får varje år är att det 
syns att vi har roligt tillsammans. Och det har vi verkligen!”

Info  
Scenknuten

Några av  
Scenknutens  
föreställningar

Inom föreningen finns det 
många olika områden du 
som medlem kan engagera 
dig inom:
u Scenofgrafi
u Sömnad och kostym
u Rekvisita
u Smink
u Produktionsarbete
u Marknadsföring
u Styrelsearbete

u Sällskapsresan (2022)
u Sugar – i hetaste laget (2021)
u All shook up (2019)
u Fame – the musical (2018)
u Footloose (2017)

os oss blir  
man en del av  

en större helhet.  
Vi umgås, tränar och utvecklas tillsammans i en 
härlig gemenskap. Det är en nyttig och bra upp- 
levelse för människor att kunna umgås trots olika 
bakgrunder, säger Jannicke Sernerberg som är 
Scenknutens ordförande.

FÖRENINGEN BILDADES 1945 och tog 
avstamp i folkparkskulturen. 77 år senare 
fortsätter föreningen att leverera värme och 
glädje i form av omtyckta musikaler till kultur- 
törstande Eskilstunabor.

– Vi berikar kulturlivet i Eskilstuna och älskar 
att få lysa upp den mörka hösten med våra olika 
föreställningar. För oss är det underbart att få 
känna publikens värme och stöd. En återkom-
mande komplimang vi får varje år är att det syns 
att vi har roligt tillsammans. Och det har vi 
verkligen! säger Jannicke.

 

Scenknuten är en av de föreningar som ingår  
i samarbetet inom Eskilstuna-el. 

Vad betyder samarbetet för er?
– När det gäller ekonomiskt stöd är det 

svårare att vara en kulturförening än att vara  
en idrottsförening. Man är lite mindre synlig  
och upplevs som lite mindre tillgänglig. Därför 
betyder samarbetet mycket för oss. Det är en 
stor del i att vi kan fortsätta driva vår verksamhet 
och fortsätta att sätta upp föreställningar här  
i Eskilstuna.

Vem kan bli medlem i Scenknuten?
– Hos oss kan alla bli medlem. Vi har inga krav 

på att man behöver kunna sjunga eller ens vilja 
stå på scen. Vi har många olika delar inom 
föreningen som man kan jobba med som är 
jätteviktiga för att vi ska kunna genomföra våra 
föreställningar. Hos oss kan du förutom att skåde- 
spela och sjunga även jobba med till exempel 
scenografi, kostym eller marknadsföring. Man 
kan involvera sig i mycket! avslutar Jannicke. n

I det idrottstunga föreningslivet i Eskilstuna finns 
det en och annan förening som sticker ut. En av 
dem är Scenknuten. Här samlas gammal som ung 
med olika bakgrunder, alla med drivet att ge det 
lilla extra för att bjuda Eskilstunaborna på bland 
annat uppiggande musikalföreställningar.

”Hos oss kan alla bli medlem. 
Vi har inga krav på att man 
behöver kunna sjunga eller ens 
vilja stå på scen. Vi har många 
olika delar inom föreningen 
som man kan jobba med 
som är jätteviktiga för att vi 
ska kunna genomföra våra 
föreställningar,” sägerJannicke 
Sernerberg, Scenknutens 
ordförande.
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På senare tid har det pratats en del i media om att det kan bli 
aktuellt med planerade strömavbrott, eller ”bortkoppling” 
som det också kallas, om det skulle bli effektbrist. Men vad 
är effektbrist egentligen? Och hur skulle dessa planerade 
strömavbrott gå till? Vi reder ut begreppen!

Vad händer om 
elen inte räcker  
till alla? Det finns 
en plan! 

El är en färskvara som är svår att 
lagra i stora mängder. Det måste 
hela tiden råda balans mellan 
användning och produktion. Om 

efterfrågan blir större än tillgången, uppstår 
effektbrist. Det innebär helt enkelt att elen 
inte räcker till för alla som vill ha. Det kan 
skapa en obalans i elnätet som riskerar att i 
värsta fall få hela nätet att slockna.

I ETT NÖDLÄGE för att undvika en nätkol-
laps, det vill säga en total nedsläckning av 
elnätet, kan Svenska kraftnät (SVK) beordra 
elnätsföretagen att koppla bort elanvändare 
efter en bestämd prioriteringsordning. 
Styrningen med bortkoppling används 
endast när andra åtgärder inte räcker till  
och planeras av Länsstyrelsen i samarbete 
med kommunerna. Detta kallas för styrel.

– Styrel gör det möjligt att prioritera el till 
samhällsviktiga elanvändare som har 
betydelse för människors liv och hälsa 
och för att samhället ska fungera. 
Bortkopplingen av vissa områden 
ger bättre förutsättningar att hantera 
störningar och upprätthålla leverans-
säkerheten, säger Sara Jonsson, 
driftchef.

Den som drabbas får sannolikt ett kortare 
avbrott under den tiden på dygnet då nätet är 
som tyngst belastat. Ett område i taget får 
avbrott roterande i omgångar under en tid. 
Hittills har det aldrig inträffat att SVK varit 
tvungna att använda styrel, men det har varit 
nära några gånger.

EFFEKTBRIST ÄR ETT komplext problem och 
kräver arbete med flera olika lösningar sam- 
tidigt. En viktig del är att alla – privatpersoner, 
elnätsbolag och företag – tillsammans 
behöver göra insatser för att avlasta elnätet. 

– Det viktigaste man som privatperson kan 
göra är att se över sin egen elanvändning, 
samt sprida ut den över dygnet så att man 
använder mindre el när det är trångt i elnätet. 
Det uppstår framförallt sena eftermiddagar 
och kvällar när många kommer hem och 
huset ska vara varmt, vi lagar mat, tvättar 

kläder och laddar bilen, säger Sara.
Problemet med effektbrist kan 

kännas avlägset och stort för den 
enskilda. Men det är viktigt att veta att 
varje kilowattimme som inte används 
räknas och bidrar till att minska risken 
för effektbrist. Nu hjälps vi åt att 
spara på elen! n

u Transmissionsnätet 
(tidigare stamnätet) löper genom 
hela landet från norr till söder, 
och kopplar ihop Sveriges elnät 
med andra länders elnät. Stora 
elproduktionsanläggningar och 
mycket stora elanvändare är 
vanligtvis anslutna direkt till 
transmissionsnätet, som använder 
mycket hög elspänning, 400 eller 
220 kilovolt (kV). Transmissionsnätet 
förvaltas och utvecklas av Svenska 
kraftnät.

u Regionnäten ansluter till 
transmissionsnätet och transporterar 
elen vidare ut till lokalnäten. Stora 
elanvändare och en del mellanstora 
elproducenter är ofta anslutna 
direkt till regionnätet. Regionnätet 
använder vanligtvis spänning på 130 
kilovolt (kV). Regionnäten ägs av 
större elnätsföretag. 

u Lokalnäten tar hand om 
transporten den sista biten ut till 
de flesta elanvändarna. Mycket 
små elproducenter kan vara 
anslutna till lokalnätet, exempelvis 
de som säljer överskottet av sin 
husbehovsproduktion. Lokalnäten 
är geografiskt avgränsade nät med 
spänning på 40 kilovolt (kV) eller 
lägre. På vägen till den vanliga 
hushållskunden sänks spänningen 
till 230 volt. Lokalnäten ägs av olika 
elnätsföretag.

”Styrel gör det möjligt att prioritera el till samhällsviktiga 
elanvändare som har betydelse för människors liv och 
hälsa och för att samhället ska fungera.”

Sara Jonsson, 
driftchef.

Sveriges 
elnät
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Vissa aktiviteter kan orsaka strömavbrott. Kanske drog du igång en maskin, 
kopplade in ett gammalt våffeljärn eller hade ovanligt många elapparater 
igång samtidigt som kan ha orsakat avbrottet. 

Vi har en leveranssäkerhet på 99,99 procent 
vilket innebär att varje hushåll är utan el 
endast 11 minuter i snitt om året. Trots det 
är det alltid bra att vara förberedd för ett 
längre avbrott. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap 
(MSB) råder alla invånare att rusta 
hemmet för att kunna klara sig 
utan leverans av el och vatten i 72 
timmar. Här är checklistan med de 
viktigaste sakerna att ha hemma vid  
längre avbrott:

Kolla om det är strömlöst överallt eller bara i vissa delar hemma. Om du är 
delvis utan el så kan det vara en säkring som har gått, antingen en mätarsäkring 
på mätartavlan eller en vanlig säkring i elcentralen. Är du helt utan el så prova 
testknappen på jordfelsbrytaren och återställ den igen.

Om du ser att grannen har el eller att det lyser i trapphuset är det troligtvis 
något fel i din egen elanläggning.

Testa att slå ifrån alla säkringar och sen återställa jordfelsbrytaren. Slå sedan till 
en säkring i taget tills du hittat felet. Kontakta annars en behörig elinstallatör.

Kontrollera mätarsäkringarna på mätartavlan och sedan de andra säkringarna 
i din anläggning. Se efter om en automatsäkring behöver slås på, det vill 
säga om en säkring har slagit ifrån, eller ta ut porslinssäkringarna en i taget 
i en äldre elcentral. Om den färgade pärlan i mitten på en säkring sitter 
löst eller om säkringen har en svartbränd kontaktyta behöver den bytas. Är 
bottenplattan skadad behöver den åtgärdas av en elektriker. När alla säkringar 
ser okej ut, slå på strömmen med huvudbrytaren igen.

Fortfarande utan el trots att du har gjort en felsökning? Du som bor i villa eller 
radhus är välkommen att kontakta oss på 016-10 60 60 för att göra en felanmälan. 
Du som bor i lägenhet felanmäler till fastighetsägaren.

Vad gjorde du strax innan strömavbrottet?

Radio som går på batterier eller 
med vev/solceller.

Ficklampa och pannlampa med 
extra batterier.

Flaskor och dunkar med rent vatten.

Mat som inte behöver kyl eller 
frys. Mat som kan ätas direkt eller 
tillagas utan vatten.

Stormkök och bränsle. Använd helst 
utomhus.

Sovsäckar, filtar och varma kläder.

Tändstickor, stearinljus, värmeljus.

Fotogenlampa och bränsle, till 
exempel lampolja eller fotogen. 

Tänk på att ha bra ventilation.

Alternativ värmekälla som drivs av 
fotogen, gasol, diesel eller ved.

Husapotek, till exempel första 
hjälpen-kit, sårvård, eventuella 
viktiga mediciner.

Hygienartiklar, till exempel 
våtservetter, handsprit, blöjor och 
mensskydd.

Extra batterier, laddade powerbanks.

Kontanter, om betalkort slutar 
fungera.

Lista på papper med telefon-
nummer till familj, anhöriga, 
grannar, sjukhus, kommun, 
räddningstjänst, elleverantör.

Har jordfelsbrytaren löst ut?

Är du helt eller bara delvis utan el?

Är även dina grannar utan el?

Kontrollera dina säkringar!

Kontakta oss!

!

5steg
som gör dig till  

mästerdetektiv vid 
strömavbrott

Vi har ett leveranssäkert elnät. Men ibland blir det ändå 
strömavbrott. Börja med att göra ett eget detektivarbete. 
Ofta hittar man orsaken med hjälp av listan här.

1

4

5

2

3

Så klarar du 
dig vid ett 
långvarigt 
strömavbrott
Strömavbrott är sällan lång-
variga, men det är alltid bra att 
vara förberedd. Vårt elnät är 
mycket driftsäkert men ändå 
sårbart för olyckor, sabotage, 
tekniska fel och extremt väder. 

72
 timmar

Läs mer om hur du kan trygga 
din hemberedskap 
u dinsakerhet.se
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Hållbara 
fritidsgrejer 
– på ReBuyke finns något för alla

P
å ReBuyke kan man hitta 
nästan allt som har med sport 
och fritid att göra. Allt som säljs 
i butiken är begagnat och 
reparerat, redo att ge nöje åt en 

ny person efter att dess förra ägare inte 
längre behöver saken.

NÄR MAN KLIVER in i butiken möts man av 
en uppsjö av sport- och fritidsprylar. Här 
finns allt från trädgårdsverktyg till golfklub-
bor och cyklar. Och så skridskor, förstås.

– När det börjar närma sig vintern är det 
många som köper skridskor. Det är jättedyrt 
när man köper det nytt i butik. Just nu 
lämnar många in cyklar som de inte behöver 
på vintern. Sen på våren och sommaren 
säljs barncyklarna jättesnabbt när barnen 
har vuxit över vintern och behöver en större, 
säger Toni Haddad.

Alla möjliga sorters människor handlar på 
ReBuyke.

– Ja, alla kommer in och handlar här, även 
de som har mycket pengar. Rik eller fattig, 
det spelar ingen roll. En gång kom det in en 
kille och handlade, och när han gick ut såg 
jag att han åkte i väg i en riktigt dyr elbil. 
Många som handlar här är miljömedvetna.

TONI HAR DRIVIT butiken sedan 2018.
– Den såg helt annorlunda ut när jag 

köpte den, det var massor av grejer överallt. 
Jag har ändrat om mycket här inne och fixat 
så den blivit som jag vill ha den. Jag tror det 
var i juni jag köpte butiken. Tiden har gått 
fort, det har redan gått fyra år.

Precis som alla andra butiker i gallerian 
hämtar ReBuyke det de säljer från Returen, 
som ligger i anslutning till återvinnings- 
centralen. Där lämnar Eskilstunaborna in 

I ReTuna Återbruksgalleria ligger butiken ReBuyke. Toni Haddad, 
butikens ägare, håller precis på och hjälper en mamma och hennes 
lilla dotter att hitta varsitt par skridskor. ”På söndag, då ska vi åka 
skridskor”, säger mamman och kramar om sin dotter medan Toni 
packar ner skridskorna framme vid kassan.

På ReBuyke kan du utrusta dig med återbrukade prylar för cykling, sport, friluftsliv och trädgård. Allt som säljs i butiken är begagnat och 
reparerat, och det går ofta att hitta riktiga retrogrejer som inte finns i vanliga butiker längre.

Vilken sorts saker folk lämnar 
in beror mycket på årstid. När 
sommaren är slut kommer mycket 
sommarutrustning in, som cyklar och 
golfklubbor.
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saker som de inte vill ha längre. Ibland 
kommer det in grejer som verkligen över- 
raskar.

– Något av det märkligaste vi sett var 
nog ett jättelångt blåsrör som man ska ha 
för att skjuta pilar. Folk lämnar in allt 
möjligt vi kan sälja, inte bara sportgrejer. 
Ibland får vi in båtar och åkgräsklippare. 
Extra roligt är det när vi får in retrogrejer 
som inte säljs i vanliga butiker längre.

EN AV SAKERNA som lämnades in väcker 
fina minnen som får Toni att le.

– Jag minns särskilt en liten BMX-cykel 
vi fick in, nästan exakt en sådan som jag 
hade när jag var liten. Det var kul, jag 
kände mig väldigt nostalgisk när jag fick 
se den. Det är nog det jag gillar bäst med 
att jobba här, att få se alla häftiga gamla 
grejer. n

”Folk lämnar in allt möjligt vi kan sälja, inte bara 
sportgrejer. Ibland får vi in båtar och åkgräsklippare. 
Extra roligt är det när vi får in retrogrejer som inte 
säljs i vanliga butiker längre.”

1   Prylen lämnas in på Returen. 
I ReTunas inlämningsdel på 
Returen lämnar besökare in 
möbler och prylar som är värda 
en andra chans. 

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

3   Andra sorteringen. Butikerna 
går igenom prylarna. Det som 
ska säljas tvättas, repareras, 
målas om eller återbrukas på 
något sätt.

4   Prylarna säljs i någon av 
butikerna. Nu kan du hitta dina 
inlämnade prylar i någon av våra 
butiker.

5   Nytt liv till prylarna – igen. 
Om du köpt en sak på ReTuna 
och inte behöver den längre kan 
du lämna in den på Returen igen. 
På så sätt kan den få nytt liv om 
och om igen!

En pryls resa 
på ReTuna

Toni Haddad har drivit ReBuyke i över 
fyra år sedan han köpte butiken i juni 
2018. ”Tiden har gått fort”, tycker han.

På ReBuyke finns många begagnade och reparerade 
cyklar att köpa, och du kan även lämna in din egen 
cykel för reparation och service.
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Matavfall är det som blir 
över när du lagar mat eller 
har ätit, som exempelvis 
potatisskal och gammalt 
bröd. Det är viktigt att ha 
koll på vad som är 

matavfall och hur man sorterar det rätt för 
att vi ska kunna ta hand det på ett bra 
sätt. Om matresterna och potatisskalen 
sorteras rätt kan vi ta vara på både 
energin och näringen som finns i det. 
Resterna blir biogas, miljövänligt bränsle 
för exempelvis bussar och bilar. Men det 
kan också bli näringsrikt gödsel som 
används i jordbruken vid odling av ny mat 
och återför viktiga ämnen som fosfor och 
kväve till marken. 

u EN SVENSK SLÄNGER i genomsnitt 
97 kg matavfall per person och år. Ett 
enda bananskal motsvarar att köra en bil i 
hundra meter.  Tänk då hur mycket 
biogas vi kan producera om allt mat- 
avfall blir sorterat! Du gör ett viktigt 
jobb när du sorterar.

u EN ANNAN VIKTIG SAK – försök att 
minska matsvinnet. Som matavfall räknas 
både oundvikligt matavfall och onödigt 
matsvinn. Kaffesump och bananskal är 
exempel på oundvikligt matavfall. Matrester 
eller matvaror som hade kunnat ätas om 
det bara tillagats i tid är onödigt matsvinn.

u PRODUKTION OCH KONSUMTION 
av livsmedel står för 20-25 procent av 
Sveriges totala klimatpåverkan. Om den 
mat som slängs i onödan i stället skulle 
ätas upp skulle vi inte behöva producera 
lika mycket mat. Detta skulle i sin tur leda 
till minskad miljöpåverkan från livsmedels-
kedjan. FNs globala hållbarhetsmål säger 
att vi fram till 2030 ska halvera vårt 
matsvinn per person.

u DU SOM BOR I VILLA slänger ditt 
matavfall i den gröna färgstorteringspå-
sen. Du som bor i lägenhet sorterar ditt 
matavfall i en vanlig plastpåse och slänger 
sedan i kärlet för matavfall i ditt soprum. 
Hur enkelt som helst! n

Från matavfall 
till drivmedel
Varje år slängs ungefär en miljon ton matavfall i Sverige. Vad 
många inte tänker på är att matresterna innehåller massor 
av energi och näring. När det kastas tillsammans med vanliga 
sopor går värdefullt material upp i rök.

u Vi samlar in Eskilstunas matavfall och tar det till återvinningsanläggningen Lilla Nyby. Där finns en maskin som 
öppnar och skiljer plastpåsen och matavfallet. Vatten tillsätts dels för att tvätta bort maten från plastpåsarna och 
dels för att göra matavfallet pumpbart. Maten tillsammans med vattnet kallas nu slurry. Vår maskin hanterar runt  
8 500 ton matavfall per år och 90 procent av det blir slurry. Resterande 10 procent är så kallat rejekt – förpackningar, 
plast, skal och ben som inte kan bli till biogas utan skickas till förbränning i Västerås.

u Slurryn i sin tur skickas sedan vidare med tankbil till Södertälje och Huddinge där det rötas och blir till biogas. 
Resterna efter rötningen kan sedan användas som gödningsmedel på åkrarna. Detta är även anledningen till att vi 
inte rötar matavfall på vår egen anläggning Ekeby. Om vi hade blandat matavfallet med avloppsslammet hade det 
inte blivit ett godkänt gödningsmedel. 

Matavfall blir slurry

Slurry blir biogas och gödningsmedel

Välkommen till vår tankstation för fordonsgas!

eem.se

Här tankar du fordonsgas som bland annat 
 består av vår egentillverkade biogas. Genom att 
ta till vara på  Eskilstunabornas  avloppsslam och 
 matrester skapar vi ett värde i avfall.

När Eskilstunaborna spolar i toaletten går 
avlopps vattnet till Ekeby reningsverk. Där rötar 
vi  slammet till biogas. Allt matavfall vi samlar in 
i kommunen  förbehandlar vi vid Lilla Nyby och 
skickar  vidare till  närliggande  anläggningar.  
Där rötas det till  biogas och  resterna efter 
biogas produktionen  används som gödsel på 
 åkrar. På så sätt skapar vi ett cirkulärt  
både  matavfall och avloppsslam. 

När du tankar din bil med  fordonsgas är  
du en del av framtidens hållbara samhälle!

Av avloppsslam och matavfall producerar vi biogas – ett förnybart drivmedel som kan ersätta fossila bränslen.

Lilla Nyby
Återvinningsanläggning

Rötning

Matavfall

Mata
vfa

lls
slu

rry

Rötrest 

blir g
ödsel
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På vår station tankar du fordonsgas som bland annat består  
av vår egentillverkade biogas. Genom att ta till vara på Eskilstunabornas  

avloppsslam och matrester skapar vi ett värde i avfall. När Eskilstunaborna spolar  
i toaletten går avloppsvattnet till Ekeby reningsverk. Där rötar vi slammet till biogas. 

Allt matavfall vi samlar in i kommunen förbehandlar vi vid Lilla Nyby och skickar 
vidare till närliggande anläggningar. Där rötas det till biogas och resterna efter 

biogasproduktionen används som gödsel på åkrar. På så sätt skapar vi ett  
cirkulärt flöde för både matavfall och avloppsslam. När du tankar din  

bil med fordonsgas är du en del av framtidens hållbara samhälle!

Använd 
gårdagens 

rester
Att kasta mat är ingen 
hit. Men vad kan man 
egentligen göra med 

överbliven pasta, 
potatis och rotfrukter? 

Svaret är enkelt, allt 
möjligt gott!

Broccolistams-sallad
u Det är inte bara kronan 
som är verket på broccolin. 
Skiva stammen så tunt du 
kan och koka skivorna i 
lätt saltat vatten i 2-3 min.  
Blanda lika delar olja, 
vinäger, dijonsenap, salt  
och en nypa socker och  
häll över de kokta broccoli- 
skivorna så har du en 
näringsrik och jättegod 
sallad.

Makaronilåda
u Överbliven pasta blir 
lätt en ny rätt, som du kan 
variera i all oändlighet. 
Fräs rester av t. ex. kött, 
korv och kyckling med lök 
och grönsaker och blanda 
med pastan. Lägg i en 
smord ugnsfast form. Vispa 
3 ägg, 2,5 dl mjölk, salt, 
peppar och riven ost och 
häll över resterna. Grädda 
i ugn på 200 grader i cirka 
30 minuter.

Stekt ris
u Överblivet ris får enkelt 
nytt liv. Fräs t ex lök, vitkål, 
paprika och vitlök i lite 
olja. Tillsätt ris, lite curry 
och stek i cirka 2 minuter. 
Knäck i ett par ägg och 
blanda tills äggen stelnar. 
Här finns också mängder 
av variationsmöjligheter. 
Du kan förstås även strimla 
i rester av tillagad kyckling, 
korv eller kött.

Mogen smoothie
u Har du övermogen 
frukt eller överblivna bär 
som du inte vill äta nu, så 
skär dem i bitar och lägg 
i frysen. Passar perfekt att 
ta fram och mixa med sista 
slatten yoghurt, filmjölk, 
gräddfil eller glass till en 
smoothie.

Mumsigt 
även dagen 

efter

Välkommen till vår tankstation för fordonsgas!

eem.se

Här tankar du fordonsgas som bland annat 
 består av vår egentillverkade biogas. Genom att 
ta till vara på  Eskilstunabornas  avloppsslam och 
 matrester skapar vi ett värde i avfall.

När Eskilstunaborna spolar i toaletten går 
avlopps vattnet till Ekeby reningsverk. Där rötar 
vi  slammet till biogas. Allt matavfall vi samlar in 
i kommunen  förbehandlar vi vid Lilla Nyby och 
skickar  vidare till  närliggande  anläggningar.  
Där rötas det till  biogas och  resterna efter 
biogas produktionen  används som gödsel på 
 åkrar. På så sätt skapar vi ett cirkulärt  
både  matavfall och avloppsslam. 

När du tankar din bil med  fordonsgas är  
du en del av framtidens hållbara samhälle!

Av avloppsslam och matavfall producerar vi biogas – ett förnybart drivmedel som kan ersätta fossila bränslen.

Biogas

Hushållen

Ekeby 
Reningsverk

Deponitäckning

Tankstation för fordonsgas

Matavfall

Biogas

Livsmedel

Avlopp

Rötrest 

blir g
ödsel

Rötrest

Biogas
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Vindkraften är i dag den tredje största 
kraftkällan i Sverige, efter vattenkraft och 
kärnkraft. Men även om vindkraften är en 
förnybar nyckelfaktor i klimatomställningen 
är inte vägen framåt helt problemfri.

Kraften i sol, 
vind och vatten 

6
miljoner

hem

Fakta Hornsea 2
u Antal turbiner: 165 st

u Längd på rotorblad:  
81 meter

u Höjd på vindkraftverk: 
200 meter över havsytan

u Ett helt varvs rotation 
räcker till att driva en 
villa under en dag

D
en negativa inställningen till 
vindkraftverk har ökat i Sverige.  
På landsbygden, där de flesta 
vindkraftverk historiskt har byggts, 
är kritiken starkast enligt SOM- 

institutet vid Göteborgs universitet.
Under 2021 beviljades endast 22 procent  

av de landbaserade vindkraftverken. Det kan 
jämföras med 56 procent 2016. 170 fall av 454 
stoppades av det kommunala vetot innan 
miljöprövningen kunde fullföljas.

Förhoppningen är nu att en ny utredning om 
ersättningsnivåer till kommuner som upplåter 
mark åt vindkraftverk ska öka antalet beviljade 
verk framöver, och därmed vända den nedåt-
gående trenden.

EN ANNAN DEL av lösningen för fler vindkraft-
verk kan finnas ute i haven. Världens största 

havsbaserade vindkraftpark hittar man 89 
kilometer utanför Yorkshire på Storbritanniens 
östkust. Hornsea 2-projektet kan generera 
tillräckligt med el för att driva cirka 1,3 miljoner 
hem – vilket motsvarar en stad lika stor som 
Manchester.

VÄRLDSREKORDET KOMMER DOCK inte 
hållas länge. Redan nästa år kommer Dogger 
Bank att tas i drift – en vindkraftspark som, när 
den är färdigbyggd, kommer att kunna driva 
hela sex miljoner hem.

För tio år sedan utgjorde förnybar energi 
bara 11 procent av Storbritanniens energimix. 
År 2021 var man uppe i 40 procent, där 
havsbaserad vindkraft bidrog med den största 
delen.

Havsbaserad vindkraft är inte heller helt 
problemfri. Byggkostnaderna är högre och 

30    |    HOS OSS NR 2 2022



De flesta av oss har stött på 
begreppen fossilfritt och 
förnybart. Men vad är egentligen 
skillnaden mellan de två 
energikällorna? 
u Förnybara energikällor är helt enkelt 
källor som inte tar slut. Sol, vind och 
vatten samt bioenergi är alla exempel på 
förnybara energikällor. För att bioenergi 
ska ses som hållbar måste utvinningen 
ske på ett balanserat sätt. Det handlar om 
att undvika negativa effekter på miljö och 
människor. Avskogning, minskad biologisk 
mångfald och försämrad jordkvalitet är 
risker att ta hänsyn till.

u Svenska bioenergikällor består till största 
delen av restprodukter från skogsindustrier, 
skogsbruk och jordbruk. 

u Fossilfri energi betyder att elen inte 
produceras från olja, kol eller gas – källor 
som lagrats under jordens yta i miljontals 
år. I Sverige kommer den fossilfria elen 
från förnybara energikällor – vattenkraft, 
vindkraft och kärnkraft.

u Kärnkraft är fossilfritt, sett till dess 
utsläpp, men inte förnybart.

Källor: Naturvårdsverket

u Tycker du att Sverige producerar på tok 
för lite kärnkraft? Eller är solkraft din grej? 
Med hjälp av elsimulatorn på ekonomifakta.se  
kan du laborera med Sveriges energimix 
och direkt se vilka konsekvenser dina val 
skulle få. Här går det att nörda ner sig 
ordentligt i produktionskapacitet, entropi 
och effektbalans. Utmaningen ligger i att 
ha tillräckligt med effekt när efterfrågan är 
som störst och att samtidigt hålla koll på 
miljökonsekvenserna. 

u ekonomifakta.se/ 
fakta/energi/elsimulator

Den förnybara energin 
tar aldrig slut, har inga 

farliga restprodukter eller 
föroreningar och den sliter 

inte heller på naturen. 
Den bidrar med andra ord 
inte heller till den globala 

uppvärmningen.
wwf.se

Fossilfritt  
vs. förnybart

Om du var 
energiminister

Så stor andel av elen 
som produceras i 

Sverige är fossilfri.

98 %

tiden från planeringsgodkännande till full drift är 
cirka fem år – att jämföra med ett år för landbase-
rad vindkraft. Dessutom finns andra intressen att 
ta hänsyn till, så som fiske och naturvård.

Den svenska Energimyndigheten har fått i 
uppdrag att tillsammans med åtta andra myndig-
heter ta fram ett förslag på lämpliga områden och 
hitta lösningar där vindkraft och andra intressen, 
som till exempel fiske och naturvård, kan samsas. 
Målet är att möjliggöra för ytterligare 90 TWh ny 
elproduktion per år. 

I dag har Sverige en total elförbrukning på cirka 
140 terrawattimmar (TWh) per år. n
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Ut på tur utan 
att bli sur
u Är det dags för en 
längre sväng med elbilen 
så kan du ladda hem 
appen Chargefinder. Då 
kan du hitta laddstolpar, 
se priser, tillgänglighet i 
realtid och få info om hur 
man startar laddning – 
oavsett var i världen du är 
ute och kör eller planerar 
att köra. En enklare 
elbilsresa helt enkelt. 

4 TIPS  
FÖR DIG SOM 
SKA KÖPA 
LADDBOX

Välj en laddbox från en 
känd leverantör. När marknaden 
för laddboxar ökar så kommer 
fler uppstickare. En laddbox som 
passar vårt klimat och har goda 
garantier ger grunden till en 
hållbar laddning under lång tid. 

Kolla att laddboxen 
har dynamisk lastbalansering så 
säkerställer du att laddboxen inte 
överbelastar husets huvudsäkring. 

En uppkopplad laddbox är 
ett klokt val. Då får du möjlighet 
att exempelvis schemalägga 
laddningen. Har du rörligt timpris 
vill du kanske styra laddning 
utifrån när elpriset är lågt. Läs mer 
om rörligt timpris på sidan 39.

Fast eller lös kabel? Välj 
vad som passar dig bäst. Med fast 
kabel vet du att kabeln alltid är 
på plats. För mer flexibilitet och 
möjlighet att ta med laddkabeln, 
välj en lös kabel.  

1

2

3

4

u På kopplasäkert.se, en tjänst från 
Elsäkerhetsverket, får du hjälp att se vad du  
får göra själv och när du behöver anlita en 
elinstallatör för att koppla säkert. 

BEV, HEV 
eller PHEV

BEV  En helt eldriven bil som inte drivs av något 
annat än med elmotor. 

HEV  En hybridbil drivs av en kombination av 
en förbränningsmotor och elmotor. Den laddas 
inte från elnätet. Bilen har ett särskilt batteri och 
elmotor som kan driva bilen. Batteriet laddas 
med energi från förbränningsmotorn, och vid 
inbromsningar.

PHEV  En plug-in hybrid. Ett slags mellanting 
mellan elbil och fossilbil. En laddhybrid har en 
förbränningsmotor, som oftast går på bensin eller 
diesel, samt en eller flera elmotorer som kan 
laddas via laddbox.

?

7 % u I oktober fanns det 398 178 laddbara 
fordon i Sverige. Prognosen säger att 
år 2030 kommer det finnas 3 miljoner 
laddbara fordon. För varje månad ökar 
antalet laddbara fordon, de senaste 12 
månaderna har ökningen varit 50 procent. 

av alla personbilar är idag 
laddbara bilar

Som med mycket annat du 
investerar i är det klokt att 
göra lite förarbete innan du 
gör ditt val. Det finns många 
produkter på marknaden 
där både kvalitet och 
prestanda varierar stort. 
Här är några tips på vägen. 

SK
ATTEREDUKTION

F
Ö

R GRÖN TEKN
IK

Grön rot 
– avdrag för grön teknik
u Har du funderat 
på att installera en 
laddbox hemma? 
Kanske har du 
hört talas om 
skatteavdraget för 
grön teknik. Det ger dig 50 procent  
avdrag på kostnaden för laddbox, 
installation och material för 
installation av laddbox. Avdraget 
fungerar som ROT- eller RUT-
avdraget och sker direkt på 
fakturan. För att använda avdraget 
måste en elinstallatör göra 
installationen hemma hos dig. 

Dags att 
installera
laddbox?

Beställ 
laddbox 
från oss!

Elbilens 
viktigaste
 tillbehör!

Gå in på eem.se/laddbox

Välj laddbox, fast kabel eller uttag

Fyll i dina uppgifter,  
skicka in beställningen

1

2

3

u Våra installatörer 
kontaktar dig för att boka 
tid för installation. Målet är 
att din laddbox installeras 
inom tre veckor.

u I standardinstallationen 
ingår en personskydds-
brytare, undersökning av 
din befintliga elinstallation 
och 15 meter kabeldragning 
mellan elcentral och ladd- 
box. Du och installatören 
diskuterar eventuella 
tillägg utöver standard-
installationen.4

Det här händer nu

Att ladda elbilen i ett vanligt eluttag  
är som att ladda 750 mobiler i åtta timmar 

eller att köra fyra dammsugare  
samtidigt i åtta timmar. 

u chargefinder.com/se

u eem.se/elbilsladdning
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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. 



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 600 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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Lika viktigt som programmeringen är att 
kunna agera snabbt och lösa problem om 
något går fel.

− Jobbar jag med ett projekt sitter jag 
oftast framför datorn och skriver kod. Men 
när kollegorna på drift ringer och säger att 
något är fel måste vi genast börja felsöka 
och lösa problemet. Helst ska vi ha en 
lösning och reservdelar klara redan innan 
något händer, så det gäller att tänka i förväg 
och planera. I morse hade vi problem med 
ett elfilter, och det har vi redan fixat nu. Det 
är det som är det bästa med mitt jobb, den 
här blandningen av att aldrig riktigt veta vad 
som kommer att hända när jag går till 
jobbet, att jag hela tiden lär mig nya saker 
och att teamet på min avdelning är så bra. Vi 
löser allt tillsammans. Det ger en bra känsla 
i kroppen. n

”Det är det som är det bästa med mitt jobb, den 
här blandningen av att aldrig riktigt veta vad 
som kommer att hända när jag går till jobbet, att 
jag hela tiden lär mig nya saker och att teamet 
på min avdelning är så bra.”

Å
sa började jobba som styr- och 
reglertekniker på ESEM för 1,5 
år sedan, men hennes resa på 
ESEM började långt innan det.

− När jag pluggade till automations- 
ingenjör gjorde jag min praktik på ESEM, 
faktiskt på den avdelning där jag jobbar nu, 
säger Åsa.

Efter utbildningen jobbade hon som 
konsult i Stockholm i två år. När hon såg att 
det fanns en jobböppning på ESEM sökte 
hon jobbet med en gång.

− Det har jag aldrig ångrat. Det var skönt 
att komma tillbaka till en plats där jag 
redan kände alla. Kollegorna gör det roligt 
att komma till jobbet, och då blir det väldigt 
lätt att jobba. Teamet på avdelningen är 
verkligen kanon.

DET ÄR ÅSA och hennes team som ser till 
att kraftvärmeverket i Eskilstuna fungerar 
som det ska. En stor del av arbetet handlar 
om den programmering som styr automati-
seringen av kraftvärmeverket. Det är ett 
gediget arbete bakom kulisserna som ser 
till pumpar och ventiler startas och öppnas 
som de ska. 

Åsa Johansson
Styr- och reglertekniker

Kort om  
Åsa Johansson
u Ålder 31 år

u Bor i Eskilstuna

u YH-utbildning till 
automationsingenjör 
på Plushögskolan

Underbara kollegor, ett härligt arbetsklimat och ett arbete där det aldrig går 
att veta vad som ska hända när man går till jobbet på morgonen. Det tycker 
Åsa Johansson är det bästa med att jobba som styr- och reglertekniker.

”Kollegorna gör det  
roligt och lätt att jobba”

u Kraftvärmeverket i 
Eskilstuna fyller två  
funktioner – att värma  
upp villor och fastig-
heter och att göra el.

u Spillrester från 
skogsindustrin 
transporteras till 
kraftvärmeverket 
och bränns. Värmen i 
rökgaserna som bildas 
vid förbränningen får 
vatten i en jättelik 
behållare att koka och 
bli till ånga.

u Ångan driver en 
turbin, som i sin tur 
driver en elgenerator 
som alstrar elström. 
Värmen som är kvar 
i ångan används 
sedan till att värma 
fjärrvärmesystemets 
vatten.

Så fungerar 
kraftvärmeverket
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”Jag började jobba på Eskilstuna Energi och 
Miljö 1992. Så jag har varit med länge och jag 
lär bli kvar tills jag går i pension.”

Håkan har kört slambil i så gott som hela 
sitt yrkesliv.

– Jag var instängd på ett lager i tre år 
innan jag började köra lastbil. Att få vara 

ute på vägarna passade mig mycket bättre. Jag 
började jobba på Eskilstuna Energi och Miljö 1992. 
Så jag har varit med länge och jag lär bli kvar tills jag 
går i pension. Jag har fyllt 62 nu. Det blir inte så 
mycket kroppsligt arbete längre, men jag kommer 
att jobba på så länge jag mår bra, säger Håkan.

HÅKANS HUVUDUPPGIFT ÄR att köra slurry.
– Slurry är matrester som har samlats in på Lilla 

Nyby och malts ner till en sörja. Jag kör slurryn till 
anläggningar där det finns rötkamrar som omvandlar 
den till biogas. Jag kör två lass om dagen. Slambilen 
behöver spolas ur mellan varven också, så just nu 
hinner jag inte göra så mycket annat.

Att köra slambil innebär att Håkan spenderar 
större delen av sina arbetsdagar för sig själv ute på 
vägarna, och det trivs han bra med.

– Jag är lite av en ensamvarg, det måste man 

vara för att trivas med det här. Jag gillar friheten i 
det. Och så gillar jag kommunikationen med dem jag 
kör åt, de är att bra gäng att jobba med. Det känns 
tryggt att jobba på ESEM. Med den sorts arbete jag 
har vet jag alltid vad jag ska göra i morgon, och 
oftast även nästa vecka.

ALLA ÅR SOM slambilsförare har gett Håkan 
mycket erfarenhet.

– Eftersom jag har varit med så länge har jag fått 
komma med idéer när det byggs nya bilar. Det är kul 
att man faktiskt får vara med och påverka. ESEM 
utvecklas hela tiden och anpassar sig när det 
behövs något nytt. Det är alltid något på gång, så 
man blir inte fast i samma gamla arbetsuppgifter 
hela tiden. Då kan man stanna hos en arbetsgivare 
länge och ändå få prova på nya saker. n

Håkan Lindqvist
Slambilsförare

Kort om  
Håkan Lindqvist
u Ålder 62 år

u Född och uppvuxen i Ostra

u Jobbar som slambilsförare

Håkan Lindqvist har kört slambil i 40 år. För honom är det en frihet att få spendera dagarna 
ute på vägarna. Samtidigt ger arbetet på Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) 
honom en stabil och trygg arbetstillvaro. ”Jag har det så jäkla bra,” säger han med ett skratt.

”Livet på vägarna är 
ett liv i frihet”

u Slurry tillverkas av 
matavfall. Här är några 
exempel på saker som  
räknas som matavfall: 
Fruktskal, fiskrens, kaffe- 
sump (även kaffefilter), 
köttrester, grönsaksblast, 
godis, bröd, sås, matfett och 
frityrolja (stora mängder 
upp till 1,5 l förpackas i 
plastflaska). 

 

Fakta
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”En arbetsdag kan innebära allt från att arbeta självständigt och 
administrativt på kontoret till att åka ut till verksamheten och 
träffa våra interna kollegor eller våra externa leverantörer. ”

J
ag började jobba som studentmedarbe-
tare på ESEM 2021. Innan det var jag 
hantverkare och hade ingen tidigare 
erfarenhet av att jobba som upphand-
lare. Min chef såg att jag var väldigt 

driven, att jag hade en stark vilja att utvecklas 
och rätt attityd. Hon är som en mentor för alla 
oss på avdelningen och teamet uppskattar 
henne enormt. Så i juni 2022 fick jag en tills- 
vidareanställning och det är jag otroligt glad för, 
säger David.

NU ÄR DAVID en av ESEMs upphandlare och 
jobbar med offentlig upphandling.

– För att vi ska få köpa in produkter eller tjänster 
måste vi skriva ett avtal med en leverantör. Vi driver 
den processen och ser till att vi följer lagen om 
offentlig upphandling inom försörjningssektorn. 
En arbetsdag kan innebära allt från att arbeta 
självständigt och administrativt på kontoret till att 
åka ut till verksamheten och träffa våra interna 
kollegor eller våra externa leverantörer. Det blir 
mycket kontakt med människor både inom 
bolaget och externt, så det krävs att man är 

social och tycker om att träffa folk om man ska 
jobba som upphandlare.

NÄR DAVID FÅR frågan om vad som är det 
bästa med hans jobb svarar han utan att tveka.

– Mina kollegor på avdelningen. De ger mig en 
fantastisk energi när jag kommer till jobbet på 
morgonen. Det gör mig lycklig att komma hit.  
Jag har alltid ett stort leende på läpparna och vi 
skämtar mycket. När jag går in i ett möte har jag 
ett affärsmässigt förhållningssätt både till med- 
arbetare och leverantörer, men sen är det tillbaka 
till det roliga. Det är den perfekta kombinationen 
för mig. n

När David Dawd pluggade till 
upphandlare kom han till ESEM 
som studentmedarbetare. Där – 
tillsammans med kollegorna på 
avdelningen för stab, ekonomi och 
upphandling – kände han att han 
hittat hem.

Från hantverkare  
till upphandlare

David Dawd
Upphandlare

Process som offentliga 
organisationer använder 
för att göra inköp. 

u Det finns strikta 
regler som offentliga 
organisationer måste följa 
för att få göra ett inköp. De 
kan till exempel inte vända 
sig direkt till en tidigare 
leverantör eller någon de 
hört bra saker om.

u Offentliga upphandlingar 
ser till att organisationer 
inom offentlig sektor 
öppnar upp sina inköp för 
konkurrens. Det är viktigt 
för att företag inom EU ska 
kunna göra affärer med 
offentlig sektor på lika 
villkor, och för att se till att 
skattemedel används så 
effektivt som möjligt.

u Vid större och dyrare 
upphandlingar har 
offentliga organisationer 
en skyldighet att annonsera 
om upphandlingen. Det ger 
allmänheten en större insyn 
i hur deras skattemedel 
används och det blir lättare 
att kontrollera att inköpen 
görs på affärsmässiga 
grunder.

Fakta 
Offentlig upphandling

u Ålder 29 år

u Bor i Eskilstuna

u Utbildad till entreprenadupphandlare  
inom bygg och mark
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1. Hur går jag till väga för att ansluta fiber 
till min adress?  
u Om fibernät finns i ditt område och du vill ansluta din fastighet 
kan du göra en beställning hos oss på eem.se/bestall-fiber. 
Där kan du också läsa mer om fiber och hur processen ser ut.

2. Hur hittar jag vem min tjänsteleverantör är?   
u Din tjänsteleverantör är den som du beställt till exempel 
internet och TV av. Du kan se på fakturan för ditt bredband vem 
din tjänsteleverantör är. Du kan också ta hjälp av tjänsteguiden 
som finns på eem.se/tjansteguiden.

 

3. Mitt fiber fungerar inte, var felanmäler jag?  
u Du anmäler felet till din tjänsteleverantör som gör en 
felsökning. Ligger felet hos oss gör din tjänsteleverantör  
en felanmälan till oss.

4. Vad kostar en anslutning till en villa?
u Finns fiber i området är standardpriset 24 900 kr. Då ingår 
allt utom grävning på egen tomt. Du kan beställa grävning av 
oss om du inte vill gräva själv. Bor du i ett område utanför 
fibernätet återkommer vi med en offert.

5. Kan jag som hyr huset göra en intresse- 
anmälan om fiberanslutning eller är det  
fastighetsägaren som måste göra det?     
u Det är endast fastighetsägaren som kan göra en 
intresseanmälan.

u eem.se/bestall-fiber

Kundservice finns redo att svara på dina frågor – fem dagar i veckan  
och näst intill året om. Förra året tog vi emot cirka 100 000 telefonsamtal 
och 40 000 mejl. Men vad handlar frågorna om? Vi har listat de fem 
vanligaste frågorna kring fiber och din uppkopplade vardag. 

Beställ
här

Topp 5 
 fiberfunderingar

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 procent det senaste året.

u En fibertråd är ungefär lika tjock som ett mänskligt hårstrå.

Varför fibernät?
u Du får bättre kvalitet och större driftsäkerhet än någon annan 
lösning. När du ansluter fiber till din villa innebär det att du får en 
signal via optiskt ljus, vilket gör att det både går att komma upp i 
höga hastigheter och överföra stora mängder datatrafik.

En fiberanslutning gör ditt boende 
mer komplett och ger alla ökade 
möjligheter idag och i framtiden. 
Vi har lång erfarenhet av att bygga 
och utveckla fibernätet i Eskilstuna 
och är stolta över att få ge dig en 
uppkopplad vardag.
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Såväl rörligt elpris som rörligt timpris följer händelserna på elmarknaden. 
Priset baseras till stor del på tillgång och efterfrågan, vilket innebär att 
det kan svänga fort och kraftigt, både neråt och uppåt. Det innebär risker 
när elpriset är högt men även möjligheter när elpriset är lågt. 

Rörligt elpris eller 
rörligt timpris 
– vad är skillnaden?

Vilket rörligt elavtal ska du välja? 
u Rörligt elpris Den här avtalsformen passar dig som 
inte kan eller är beredd att planera din elanvändning men 
som ändå vill följa elmarknaden och kunna gynnas när 
elpriserna svänger neråt. Du kanske bor i villa, har en 
annan uppvärmningsform än el, jobbar hemifrån och har 
familjemedlemmar med diverse elprylar som laddas och är 
i gång merparten av dagen. Med andra ord kanske steget 
till att styra om elanvändningen är lite för stort i dagsläget. 
Då kan rörligt elpris vara något för dig! 

u  Rörligt timpris Det här är en avtalsform för dig som  
är beredd att styra om gamla vanor och planera din 
elanvändning på ett smartare sätt. Du kanske redan idag 
är van att hålla koll på elpriser och har ett uppkopplat hem 
med elprylar du kan starta via appar eller med hjälp av in- 
byggda funktioner för senarelagd start? Genom att styra 
om en betydande del av din elanvändning till de billigare 
timmarna på dygnet sparar du pengar och får dessutom 
bättre koll på dina elkostnader. Det innebär till exempel att 
du laddar elbilen eller slår i gång tvättmaskinen och disk- 
maskinen under tidig morgon eller sen kväll när elpriset i 
regel är som lägst. 

Kan man spara pengar med ett rörligt timpris?
Ja, det kan man. Tidigare, när situationen på elmarknaden 
inte var lika extrem som den är idag, kunde man spara 
några hundralappar på ett timprisavtal – nu kan du spara 
ännu mer! Men du sparar inte pengar bara av att teckna 
ett elavtal med rörligt timpris. Du behöver planera och 
förlägga en stor del av din elanvändning till de timmar då 
elen är billigast. Om du inte gör det, utan använder elen 
under dygnets dyra timmar, riskerar du att få en högre 
elkostnad. Har du dessutom el som uppvärmningsform 
behöver du se över din inomhustemperatur och använd-
ning av varmvatten för att du ska få ner dina elkostnader.

Vad krävs för att du ska kunna ha rörligt timpris?
För att kunna ha rörligt timpris behöver du en elmätare 
som är timavräknad. Det innebär att den läses av timme 
för timme. Du beställer en mätare via ditt elnätsbolag som 
då kostnadsfritt byter ut din elmätare inom tre månander.

När är elen billigast?
Elpriset baserar mycket på tillgång och efterfrågan. Elen 
är i regel allra billigast på natten eftersom efterfrågan just 
då är låg. Som dyrast brukar elen vara på morgonen när vi 
vaknar och tänder lampor, kokar kaffe och använder sådant 
i hemmet som drivs av el i våra morgonrutiner, samt när vi 
kommer hem från skola och jobb och det är dags att laga 
mat, titta på tv, städa, tvätta och ladda elbilen.

Hur tecknar jag ett rörligt elavtal?
u Rörligt elpris tecknar du enkelt på hemsidan  
eem.se/teckna-elavtal. Här kan du även teckna våra 
andra elavtal Mixpris och Fast pris. 
u Rörligt timpris tecknar du genom att kontakta vår 
kundservice på 016-10 60 60.

Genom att styra om en betydande del av din 
elanvändning till de billigare timmarna på 
dygnet sparar du pengar och får dessutom 
bättre koll på dina elkostnader.

Tips!
Följ din elanvändning på Mina Sidor 
Här kan du följa din elförbrukning och även jämföra 
den mot hur den exempelvis såg ut förra året. 

u eem.se/minasidor

Topp 5 
 fiberfunderingar
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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.

Välj ett  
vardagsvänligt 

elavtal

Hållbara alternativ

Fossilfritt

Vinsten blir vardag

Du vinner

Miljön vinner

Staden vinner


