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Den svenska sommaren slår det 
mesta. Det tror jag att de flesta av 
oss kan skriva under på. Det är en tid 
då vi flyttar ut. Frukostar, luncher och 
middagar äts i trädgården eller på en  
picknickfilt nere vid stranden. Cykeln 
åker fram och med den kan jag ta 
mig till skogen och plocka några liter 
blåbär till en härlig paj. Men, kan vi ta 
allt detta för givet? 

Har du någon gång tänkt på alla bin 
och humlor som i maj månad söker 
sig från blåbärsblomma till blåbärs-
blomma och pollinerar dem. Ungefär 
50 000 blommor hinner ett flitigt bi 
med att besöka och utan dem – inga 
blåbär. 

Har du någon gång funderat på vem 
som ska pollinera om inte bina gör 
det?

I Kina är det faktiskt så att man polli-
nerar äppelblommor för hand efter-
som antalet bin har minskat kraftigt i 
antal. 

Vi människor är helt beroende av 
naturen och den påverkar oss dagli-
gen. Men ofta tar vi det för givet att 
naturen ska fungera som den alltid 
har gjort. När man som jag arbetar 
med frågor som rör miljö och hållbar 
utveckling så kan man ibland få höra:

 — Vad bra att du tar hand om natu-
ren. 

Men en hållbar utveckling handlar 
inte om att någon ska ”rädda” natu-
ren, den handlar först och främst om 
att rädda naturen för att rädda oss 
själva. Vi behöver det som ekosys-
temen ger för att kunna leva ett gott 
liv. Därför är det avgörande att vi 
börjar uppmärksamma alla nyttor 
som vi får från naturen och slutar att 
ta dem för givna.   

Vi måste börja reflektera över hur 
våra beslut och prioriteringar faktiskt 
påverkar ekosystemen och hur vi för-
valtar våra ekosystemtjänster. 

Ekosystemtjänster är de funktioner, 
tjänster och värden som människan 
får från naturen och  som vi drar 
nytta av utan att betala för dem. Det 
är exempelvis insekter som pollinerar, 
våtmarker och musslor som renar 
vatten och att ny bördig jord bildas 
vid förmultning. Mat, naturmedici-
ner, biobränslen och processer som 
fotosyntes är också ekosystemtjäns-

ter. Även den rekreation vi får tack 
vare de estetiska och känslomässiga 
värden som naturens skönhet förser 
oss med, är ett exempel på dessa 
tjänster. 

Jordens ekosystem är alltså fantas-
tiska på många sätt, inte minst för att 
de skapar de resurser som våra sam-
hällen i mångt och mycket bygger på. 
Ekosystemens förmåga att leverera 
de tjänster vi människor är beroende 
av håller dock på att urholkas av ett 
allt för ensidigt nyttjande. Förändrade 
ekosystem innebär stora risker för 
människors liv och hälsa. Vi behöver 
vända den utvecklingen genom att ta 
hand om naturen så att den mår bra 
och kan bidra med de många olika 
funktioner vi behöver. Det är avgö-
rande för en hållbar utveckling att vi 
ser till att säkerställa ekosystemens 
långsiktiga hälsa. 

Så fortsätt att njuta av den svenska 
sommaren. Men nästa gång du tar 
en promenad i en skog eller park, 
stanna till och tänk efter vad du ser 
och fundera på vad naturen ger dig. 
Ansvaret för en hållbar utveckling är 
vårt gemensamma. Och eftersom vi 
sitter i samma båt måste vi fokusera 
på miljö, ekonomi och sociala förhål-
landen om vi ska lyckas nå en hållbar 
utveckling. 

Grunden för allt är vår planet, för 
utan ett välmående jordklot dras gol-
vet undan för oss och vår existens.

Veronika Johansson 
Hållbarhetsstrateg, Sävsjö kommun
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Porträttet
Med mat och service
  som passion
I augusti är det två år sedan 
Erika Tor Rundblad började 
jobba i Sävsjö kommun som 
chef för kommunal service. 
Vilket innebär att hon ansva-
rar för kommunens lokalvård 
samt kostenheten. Det är ett 
arbete som har mångas ögon 
på sig för vem vill inte äta god 
mat och bo eller jobba i rena, 
fräscha lokaler. 

Erika kom närmast från Vet-
landa kommun där hon hade 
jobbat sammanlagt 17 år. Dels 
som områdeschef inom kosten 
i 12 år och dels som kock och 
lärare på restaurangutbildning-
en i 5 år. Det är en ganska lång 
tid och därför tyckte hon att det 
var kul att prova något nytt där 
hon fick ett helhetsansvar. 

— Vi lagar så mycket mat vi 
kan från grunden och mes-
tadels husmanskost. Och det 
finns alltid vegetariska alterna-
tiv i skolan, säger hon.

Och av all mat som serverades 
under 2016 så var 20 procent 
ekologisk. Exempelvis är mjölk, 
filmjölk och yoghurt ekologisk. 
Likaså bananer, kaffe och pota-
tis med skal. Och när det finns 

MCE-märkt fisk att köpa in så 
är det den som serveras.

— Vi lagar också maten efter 
vad som är aktuellt för säsong-
en och försöker så gott det går 
att undvika att köpa in livsmed-
el som har transporterats långa 
sträckor. 

En annan miljöfråga inom kos-
ten är förstås hur matsvinnet 
ska kunna minskas.

— Det finns olika delar av 
detta. Dels det matsvinn som 
elever och pensionärer själva 
står för, det vill säga man tar 
till sig för mycket mat och 
slänger det som är kvar på tall-
riken. Där försöker vi uppmana 
till att hellre ta om av maten 
istället för att ta för mycket. 

— Och dels har vi det svinn 
som uppstår när det är för 
mycket mat beställd i förhållan-
de till de som äter. Här handlar 
det om att ha en bra kommuni-
kation mellan tillagningsköken 
och mottagningsköken. Vi mär-
ker också att serverar vi extra 
populär mat i skolan så ökar 
matsvinnet. Man tar till sig för 
mycket för man äter med ögat 
helt enkelt. 

5 snabba med 
 Erika Tor Rundblad
Vad tycker brukarna om 
maten i kommunens verk-
samheter?
— Vi har bra kontakt med våra 
brukare och överlag får vi bra 
omdömen när vi gör enkäter. 
Vi försöker också ha kostråd 
ute på skolorna och lyssna på 
eleverna. 

Vilka myndigheter och lagar 
är inblandade i kostverk-
samheten?
— Livsmedelsverket, Socialsty-
relsen, Skollagen och kommu-

nens egen myndighetsförvalt-
ning. 

Vad har du för utbildning?
— Jag är kock och kostekonom.

Vad är din favoriträtt?
— Mammas kroppkakor.

Vad gillar du att göra på 
fritiden?
— Laga mat, läsa böcker – är 
allätare - och att vara i som-
marstugan. Tycker förstås ock-
så om att umgås med familjen.

Så här lagas maten som serveras i kom-
munens verksamheter.
 
Sävsjö: Vallsjöskolan lagar mat till sig själv 
samt till alla förskolor i Sävsjö tätort. 

Centralköket på Högliden lagar maten till 
övriga skolor i Sävsjö samt till skolan och     
förskolan i Stockaryd. 

Vrigstad: Göransgården lagar maten till 
sig själv samt till skolan och förskolorna i 
 Vrigstad. 

Stockaryd: Södergården lagar mat till sig 
själv samt till Ringgården, Högliden och 
Bryggaren i Sävsjö, samt till Eneliden och 
Träffpunkten i Rörvik. Dessutom körs varm 
mat ut härifrån till de pensionärer som abon-
nerar på denna tjänst. 

Rörvik: Rörviks skola lagar maten till sig själv 
samt till förskolan i Rörvik. 
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Värt att veta
     - vad händer i sommar

Turistbyråns öppettider 
Den 20 juni – 27 augusti

Måndag – torsdag 10-17 
Fredag – lördag 10-13

Sävsjö turistbyrå
Storgatan 4 
576 31 Sävsjö

Telefon: 0382-306 06 
turism@savsjo.se

Komstad kvarn & kafé
Njut av en kopp kaffe i den fina 
kvarnmiljön. Serveringen öppen 
torsdag-söndag klockan 11.00-
17.00 hela sommaren. 

Våffelkvällar med underhållning 
den 13, 20 och 27 juli samt den 
3 augusti.

Telefon: 072-524 04 50

www.komstadkvarn.se

Sävsjö Celebration 2017
Lördagen den 19 augusti.

För fjärde året i rad ordnas 
 endagarsfestivalen Sävsjö 
 Celebration. Hoffmaestro, 
Backyard Babies och Ace  Wilder 
är några av de artister som 
kommer.  

www.savsjocelebration.se

Äntligen semester
Fredagen den 7 juli.

Underhållning av Bill och Fia XL 
under kvällen. Vid midnatt kliver 
Magnus Carlsson upp på scen.

www.kulturhuset.com

Äntligen jobb igen...
Lördagen den 12 augusti.

Underhållning av Banana Boyz 
under kvällen.

www.kulturhuset.com

Marknader
Vrigstad marknad  
Lördagen den 12 augusti.

Höstmarknad, Hylletofta  
Söndagen den 20 augusti. 

Gammeldagsmarknad, Sävsjö 
Fredagen den 25 augusti.

Bringetofta marknad  
Lördagen den 26 augusti.

Femtinge teater
Välkommen till teaterlogen på 
landet i byn Femtinge utanför 
Sävsjö. 

I sommar spelas fartfyllda 
 humorshowen Logshow Deluxe. 

Speldatum: Den 8, 9, 10, 28, 
29, 30 juni, den 6, 7, 27, 28 
juli samt den 2, 3, 14 och 15 
 augusti, klockan 19.00.

För bokning och information: 
072-191 00 00

www.femtingeteater.se

Vandrande skådespel
Ja dä va då... så dé va    
- Emigrantens återkomst

Ett vandrande skådespel runt 
Komstad kvarn. 

Speldatum: Den 21, 23, 24, 
28, 29, 31 augusti, 1 septem-
ber klockan 18.00, samt den 2 
 september klockan 15.00.

För bokning och information: 
072-524 04 50

info@komstadkvarn.se

Vallsjöbaden
IOGT-NTO bjuder upp till dans. 
Onsdagar klockan 19-23, juni – 
augusti. 

Telefon: 0382-612 90 eller 
 070-606 46 84.

www.vallsjobaden.se

Vi har samlat ett urval av sommarens roligheter här nedan. Mer information och ytterligare aktivite-
ter hittar du på Sävsjö turistbyrå eller www.savsjo.se.

INFORMATION

TOURIST
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• Resultatet för 2016 uppgick till 30,4 miljoner kronor, vilket är 25,9 miljoner kronor mer än vad som hade 
budgeterats. Resultatet för 2015 var 9,1 miljoner kronor.

• I budgetöverskottet ingår realisationsvinster på 0,5 miljoner kronor och överskott på VA-driften på 4,4 
miljoner kronor. 

• Alla nämnder, utom barn- och utbildningsnämnden och myndighetsnämnden, redovisar överskott. Sam-
mantaget redovisar nämnderna ett överskott på 17,3 miljoner kronor.

• Årets investeringar uppgick till 30 miljoner kronor. För 2015 uppgick investeringarna till 57,9 miljoner 
kronor. 

• De största investeringarna var ombyggnation av Göransgården, köp av fastigheten Yxan 1, VA-investe-
ringar samt IT-satsningar i skolan.

• Låneskulden uppgick till 86,5 miljoner kronor, vilket är samma nivå som föregående år.

• Det totala pensionsåtagandet uppgick till 280,1 miljoner kronor, vilket är en minskning med knappt 10 
miljoner kronor.

• Kommunens borgensåtaganden ökade med 310,2 miljoner kronor till 832,3 miljoner. Det är utökad bor-
gen till Sävebo AB (65 miljoner), AB Industribyggnader (120 miljoner), Sävsjö Energi AB (100 miljoner), 
Savman (15 miljoner) och Höglandets Kommunalförbund (10,2 miljoner).

• Befolkningsutvecklingen var positiv. Antalet invånare den 31 december 2016 uppgick till 11 396 invånare, 
vilket är en ökning med 135 personer jämfört med förra årsskiftet.

Bokslut 2016 
     så här användes pengarna

Vi ska leverera kommunal service  
och tjänster med god kvalitet. 

Vi ska arbeta för kostnadseffektivi- 
sering och god ekonomisk hushåll-
ning. 

Vi ska skapa delaktighet och sam- 
arbete, såväl inom organisationen 
som i möten med medborgare.

 
Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare 
för att långsiktigt kunna försörja  
organisationen med god kompetens.

kr • Ta ett personligt ansvar för alla 
människors rätt till att utveckla 
sina unika förmågor, delta i det 
demokratiska arbetet och ingå i 
en gemenskap. 

• Verka för jämställdhet  
och mångfald. 

• Motverka alla former  
av diskriminering, kränkande  
behandling och förtryck.

Anställda i Sävsjö kommun ska med ut-
gångspunkt i alla människors lika värde:

Utvecklingsstrategins övergripande mål
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År 2016 2015 2014 2013 2012

Antal invånare (den 31 dec) 11 396 11 228 11 100 10 969 10 844
Omsättning (tkr) 872 724 795 500 772 893 756 262 698 073
Årets resultat (tkr) 30 420 9 075 11 385 27 351 8 364
Nettoinvesteringar (tkr) 30 004 57 940 36 855 32 605 37 964
Nettokostnad totalt/inv (kr) 53 718 52 820 51 418 48 003 48 280
Likvida medel (tkr) 104 454 36 476 24 348 52 405 21 423
Långfristiga lån (tkr) 92 493 90 169 89 445 114 172 141 764

Fem år i sammandrag

Så här fördelades en hundralapp av 
din kommunalskatt för 2016

1. Förskola och utbildning.      47 kronor

2. Vård, omsorg och sociala tjänster.      37 kronor

3. Övergripande samhällsplanering, utvecklingsfrågor, personal-  
och ekonomifunktioner (kommunstyrelsen).    6 kronor

4. Tekniska verksamheter.       4 kronor

5. Kultur- och fritidsverksamheter.      3 kronor

6. Räddningstjänst, miljö och bygglov.     2 kronor

7. Övrigt (Demokrati (kommunfullmäktige), överförmyndar - 
verksamhet och revision, valnämnd, övrigt).   1 krona

1 2 3

4

5

6

7
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Varje droppe är 
värdefull
Grundvattennivåerna är låga i vår 
kommun och för att vi ska slippa ran-
sonera vattnet så är det viktigt att vi 
lär oss att vara rädda om det och tar 
tillvara på det på ett klokt sätt. Rent, 
friskt vatten är ett av våra viktigaste 
livsmedel och en stor tillgång som inte 
är självklar i alla länder.  

• Duscha kortare tid med snålspolande 
munstycke, du kan minska vattenför-
brukningen med hälften och sparar 
samtidigt pengar. Fem minuter kortare 
dusch kan motsvara en vattenbe-
sparing på upp till 70 liter. Stäng av 
duschen när du tvålar in dig. 

• Låt inte vattnet rinna medan du bor-
star tänderna. Stänger du av kranen 
under de tre minuterna du borstar 
sparas närmare 36 liter vatten.

• Undvik att bada i badkar helt och hål-
let. Ett badkar rymmer omkring 200 
liter vatten.

• Diska inte under rinnande vatten och 
om du handdiskar använd balja att 
skölja disken i. 

• Kör bara disk- och tvättmaskinen när 
de är fulla. Sävsjö har mjukt vatten 
och därför kan du använda lägsta do-
sen av disk- och tvättmedel. 

• Om du behöver tvätta bilen så gör det 
i en automattvätt. Gärna där tvätt-
vattnet återanvänds. 

• Ha en kanna vatten i kylen istället för 
att spola för att få det kallt.

• Samla regnvatten i tunnor för att 
vattna i trädgården.

• Stoppa läckage. En droppande kran 
kan förbruka cirka 15 kubikmeter 
vatten per år. En strilande kran kan 
förbruka ungefär 300 kubikmeter. En 
toalett som står och rinner kan betyda 
ett slöseri på 700 kubikmeter per år.

SMARTA TIPS!

Använd  
regntunnor

Samla vatten i regntunnor och använd  
det till att vattna i trädgården.

12 liter
sparar du om du låter bli att  

spola en minut för att få kallt vatten.  
Ställ en kanna i kylen istället.

Fyll maskinen
Diskmaskinen drar upp till 10 liter per disk och 

tvättmaskinen behöver 50 liter för en tvätt.

Stoppa läckage
En droppande kran kan förbruka  
15 kubikmeter vatten på ett år.

SPARA VATTEN - VARJE DROPPE ÄR VÄRDEFULL
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Till dig som har 
    egen vattenbrunn 
Det gångna året har varit ovan-
ligt torrt. Lite nederbörd har fal-
lit under året och snösmältning-
en har inte gett något större 
tillskott till grundvattnet. Detta 
har gjort att yt- och grundvat-
tennivåerna har varit mycket 
låga under större delen av året, 
särskilt under hösten 2016. 

Många vattenbrunnar har sinat och 
tillgången på vatten har varit dålig 
på många ställen i kommunen. De 
flesta brunnar som sinat har varit 
grävda brunnar. Grundvattentill-
gången kommer troligen att fortsät-
ta att vara låg även kommande år, 
eftersom det krävs stora mängder 
nederbörd för att yt- och grundvat-
tennivåerna ska bli normala igen.

Vad kan du själv göra?
Det är den enskilda fastighetsä-
garen som ansvarar för vattenför-
sörjningen och vattenkvaliteten till 
sin fastighet utanför kommunalt 
vattenförsörjningsområde. Om vat-
tentillgången under året varit dålig 
så bör man därför vidta åtgärder så 
att detta inte inträffar igen. Nedan 
följer några exempel på åtgärder:

• Om möjligt kan man rensa och 
fördjupa befintlig grävd brunn.

• Borra en ny djupare brunn 
(vanligtvis bergborrad). En 
djupare brunn ger normalt mer 
vatten. Det kan vara en god idé 
att kontakta en brunnsborrare 
i god tid då de kan ha långa 
leveranstider. Det är en extra 
säkerhet att anlita en certifie-
rad brunnsborrare. På Geotec:s 
webbplats, http://geotec.se/
hitta-din-borrare/, finns uppgif-
ter till många av dem.

• Samarbeta med grannar om de 
har en brunn med god vatten-
tillgång och vattenkvalitet.

• Köp eller hyr vattentankar/
större kärl för lagring av dricks-
vatten. Kärlen kan sedan fyllas 
på vid behov. Observera att det 
inte är säkert att räddnings-
tjänsten kan hjälpa till med 
utkörning av dricksvatten och 
då får man köpa den tjänsten 
av ett fraktbolag eller köra själv 
från ett anvisat kommunalt 
tappställe.

• Anslut fastigheten till kommu-
nalt vatten om det finns möjlig-
het till det. Detta förutsätter 
givetvis att det finns kommunalt 
vatten i närheten och att det 
inte finns hinder för anslut-

ningen, exempelvis mark- eller 
kapacitetsfrågor. 

Under året har räddningstjänsten 
varit återhållsam med att köra ut 
vatten till brunnar som sinat. Detta 
för att det ger en kortsiktig effekt 
i brunnen då det mesta av vattnet 
snabbt rinner ut ur brunnen igen till 
omgivande grundvatten, samt att 
påfyllningen i sig kan skapa stora 
problem i brunnen genom uppgrum-
ling. Räddningstjänsten tar också 
ut en utkörningskostnad. Att fylla 
på vatten i brunnen är alltså inte en 
hållbar lösning. 

Framtiden
Klimatförändringar gör att torra 
somrar/höstar kommer att bli van-
ligare. Det gäller därför att säkra 
upp vattentillgången till din fastig-
het så att ni inte blir utan vatten 
till hushållet, verksamheten eller 
djurbesättningar.

Kontakter i vattenfrågor
Om du har några vattenfrågor så 
kan du vända dig till myndighets-
förvaltningen, 0382-152 62 eller 
Njudung Energi Sävsjö AB,   
0383-76 38 00. 

Anslut fastigheten till kommunalt vatten om det finns möjlighet till det. Vallsjön är vattentäkt för Sävsjöborna.
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Vildmarkstårta

Vildmarkstårta
1 tårtbotten 
2 dl vaniljkräm 
4 dl vispad grädde 
100 g hjortronsylt

Dela tårtbotten i tre delar och bred ut 
vaniljkrämen på den ena botten. Blanda 
grädde och hjortronsylt. Lägg på den 
andra botten och bred ut på det mesta 
av hjortrongrädden. Lägg på den sista 
botten och bred resten av hjortrongräd-
den ovanpå tårtan och på sidorna.

Tårtbotten
Den här bottten blir hög och luftig och 
reser sig bra i ugnen, därför bör den 
bakas i 2½ litersform. Har man ingen så 
stor form kan man göra en stödkant av 
folie så att smeten hålls på plats.

4 ägg 
3 dl strösocker 
1½ dl potatismjöl 
1½ dl vetemjöl 

3 msk ljumt vatten 
2 tsk bakpulver

Vispa ägg och socker pösigt. Blanda 
mjölsorterna och bakpulvret och rör ner 
i äggsmeten tillsammans med vattnet. 
Häll i smord och bröad form och grädda 
mitt i ugnen i 175°, 40-50 minuter.

Vaniljkräm
65 g strösocker 
3½ dl mjölk 
2 ägg 
40 g vetemjöl 
vaniljsocker efter smak

Häll socker och 2 dl av mjölken i en 
kastrull. Låt sjuda på svag värme under 
omrörning.

Blanda övriga ingredienser med resten 
av mjölken och vispa ner i den varma 
mjölkblandningen. Koka upp under om-
rörning. Ta kastrullen av spisen och kyl 
krämen snabbt. Strö lite socker över så 
bildas inget skinn. 

Sommar och sol, sommar och regn eller sommar och mulet. Det kvittar 
vilket väder det är. En härlig tårta passar alltid till fikat. Därför är det också 
extra roligt att kunna bjuda på receptet till konditori Melins goda Vild-
markstårta. Och är det så att man till äventyrs inte vill baka själv så finns 
ju tårtan att köpa.
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Få gratis råd
av  kommunala 
 energi rådgivningen 
Det kan vara en djungel att hitta rätt när man ska 
leta energismarta lösningar och vill veta mera om 
exempelvis solceller eller värmepumpar. 

Därför är det så bra att åka till Energicentrum på A6 i 
Jönköping. Där finns bland annat en 600 kvadratmeter 
stor utställning man kan gå runt och botanisera i.

Här finns de medverkande kommunernas energibolag 
representerade liksom ett 50-tal utställare som visar 
produkter och nyheter med energianknytning. Den är väl 
värd ett besök, vare sig du vill veta mer om alternativa 
uppvärmningsmetoder för småhus eller hur du kan pro-
ducera din egen el.

Utställningen – som är unik i sitt slag – hittar du i anslut-
ning till köpcentret A6 nordvästra ingång (grön entré) på 
gamla Kaserngården. Här arrangeras också temadagar 
och andra upplysande aktiviteter kring energi.

Energicentrum A6 är ett samarbete mellan Jönköping, 
Habo, Mullsjö, Sävsjö och Vaggeryds kommuner. Syftet 
med samarbetet är att verka för en effektivare använd-
ning av energin och för att öka användningen av förny-
bara energikällor.

Just därför kan du alltid lita på att rådgivningen är 
opartisk och har ett bättre energiutnyttjande som mål. 
Oavsett vilka frågor du har om energi, så försöker en-
ergirådgivarna alltid hjälpa dig med svaren. Och rådgiv-
ningen är alltid kostnadsfri för invånarna i de fem kom-
munerna. Det är även så att företagare och föreningar är 
välkomna. 

Om du inte har möjlighet att besöka Energicentrum A6 
så kommer energirådgivarna till vår kommun med jämna 
mellanrum. Deras besökstider annonseras både i Små-
lands Dagblad och på www.savsjo.se. 

Energicentrum A6 
Kompanigatan 4 
553 05 Jönköping 

036-128760 
info@energicentrum.se 
www.energicentrum.se

Öppettider juni – augusti:  
Måndag - onsdag 10.00-
16.00 
Torsdag 10.00-18.00 
Fredag 10.00-14.00 

Kommunens  invånare 
bäst i  länet på  solceller.
Visste du att Sävsjö leder solkraftsligan i 
länet? I alla fall om man tittar på instal-
lerad effekt solkraft/invånare. Effekten 
är fördelad på 23 olika anläggningar som 
finns runt om i kommunen och som till-
sammans bidrar med totalt 406 kWh.

Funderar du på att 
skaffa solel?
För varje år som går syns allt fler solceller 
på tak runt om i Sverige. Såväl villaägare 
som bostadsrättsföreningar och industrier 
ser fördelar med att producera elen själva. 
De blir inte lika beroende av elprisföränd-
ringar, kan tjäna en hacka på överskottse-
len de säljer och dessutom hjälpa klimatet 
på samma gång. Kort sagt är solel en 
klimatsmart investering för framtiden!

Bra att tänka på
Taket – Det är viktigt att taket är vinklat 
åt rätt håll och med rätt lutning för att 
dina solceller ska arbeta optimalt. Normalt 
brukar man säga att den optimala rikt-
ningen är mellan sydost-sydväst och med 
en lutning på 15-60 grader, men så länge 
taket inte är helt riktat år norr och är fritt 
från större skuggningar kan man få bra 
utdelning på solcellerna.

Bygglov – Normalt är det inte bygglovsplikt 
på solelsystem så länge de är placerade dikt 
an mot fasad eller tak. Detta kan dock skil-
ja sig åt från kommun till kommun. Enklast 
är att ringa ansvarig bygglovshandläggare.

Stöd och ersättning – Vanligast söks det 
statliga investeringsstödet som ger bidrag 
på 20 procent av totalkostnaden för privat-
personer och 30 procent av totalkostnaden 
för företag. Stödet handläggs av läns-
styrelsen. Utöver investeringsstöd får du 
också ersättning för den el du säljer, i form 
av skattereduktion och nätnytta.

Sälja elen – Du kommer inte använda 
all den el din solelsanläggning producerar 
utan överskottselen kommer skickas ut på 
elnätet. Du kan då sälja den elen till ett 
elhandelsbolag. Se över vilket elhandels-
bolag som ger bäst villkor.

Läs mer på http://klimatradet.se/wp-con-
tent/uploads/2017/04/Funderar-du-på-att-
skaffa-solceller.pdf



  De små stegens     
     revolution
Vad görs politiskt i Sävsjö kom-
mun för en miljövänligare och 
mer hållbar kommun?
 — Det förekommer arbete på en lång 
rad av områden för att vi ska bli mer 
miljövänliga och det är viktigt att ha 
riktlinjer och strategier för detta. I 
vår utvecklingsstrategi talar vi om 
vårt Gröna Sävsjö kommun och hur 
vi ska arbeta för ett hållbart sam-
hälle. 

— Tidigare har vi antagit en Energi- 
och klimatstrategi som bland annat 
innehåller energiplan och en energi-
effektiviseringsstrategi. 

— Vi arbetar för att skapa ett sam-
manbindande nät av cykelvägar 
så att man kan cykla säkert längre 
sträckor.  När det gäller kommunens 
fastigheter har vi en del arbete att 
göra för att energieffektivisera dessa. 
Vi har bestämt att påbörja en sats-
ning på solenergi och medel avsätts 
i budget för installation av solpaneler 
på kommunala byggnader.  

— Nya fjärrvärmepannan i Sävsjö är 
ett bra exempel på kommunens sam-
arbete med Njudung Energi. 

— Självklart vill kommunen vara ett 
föredöme. Och vi måste vara det för 
om vi vill att medborgarna ska vara 
mer miljövänliga måste vi som kom-
mun gå före. 

Finns det några politiska doku-
ment på nationell eller regional 
nivå som vi är bundna till?
— Borgmästavtalet har vi kommit 
överens om inom en rad EU-länder 
vilket innebär att vi ska minska 

växthusgaserna med 20 procent till 
år 2020. Därmed har vi förbundit 
oss att arbeta  lokalt med detta inom 
flera områden

— Vi är med i något som kallas för 
Milleniekommun, det är en global 
överenskommelse som bland an-
nat innebär att man ska halvera 
fattigdomen i världen och att barn 
ska få utbildning. Detta är en annan 
aspekt på miljöarbete för människor 
måste ha skäliga levnadsvillkor för 
att kunna orka tänka på miljö och 
hållbar utveckling.  

Vilket miljöhot set du allvarligast 
på?
— Den globala uppvärmningen där vi 
har en ständigt ökande temperatur 
på grund av koldioxidutsläppen. Vi 
måste göra allt vi kan för att stoppa 
den utvecklingen. Den påverkar våra 
livsbetingelser på alla sätt. Var vi kan 
bo och leva, vår försörjning och hur 
våra barn och barnbarn kan leva sina 
liv. 

Du är med i Klimatrådet i Jönkö-
pings län. Vad gör ni där?
— Det är ett samarbete mellan länets 
kommuner, många av företagen och 
delar av föreningslivet. Högskolan är 
också med. 

— Alla kommuner är inte med men 
vår kommun har blivit utvald av förra 
landshövdingen Hon tyckte att vi var 
aktiva i miljöarbetet med bland andra   
Stockarydsterminalen (regionens 
mest moderna och miljövänliga) och 
vår samverkan med lokala företagare 
som gjorde det möjligt att bygga en 
stor biogasanläggning.

Klimatrådets vision är att länet ska 
vara ett plusenergilän år 2050, vilket 
jag tror är fullt möjligt. 

Och rådet har fyra fokusgrupper:

1. Energieffektivisering, konsumtion 
och livsstil. 

2. Transporter och planering. 

3. Förnybar energi och jord- och 
skogsbruk.

4. Anpassning till klimat-
förändringar. 

— Klimatveckan är en viktig aktivitet 
för rådet varje år. Den arrangeras 
i september och den har blivit allt 
större. Det ordnas aktiviteter både 
lokalt och regionalt. 

Klimatkonferensen på Spira är en del 
av denna vecka och där alla kan vara 
med om man vill. I år kommer vårt 
näringslivsbolag, SNAB,  gå i spetsen 
för en delegation med företagare 
som ska delta i klimatkonferensen.

Klimatrådet delar också ut Klimatpri-
set (vilket Sävsjö Biogas har fått).

Vad gör du själv i din vardag för 
att leva miljövänligt. 
— Jag kör en bil som är miljöklassad, 
källsorterar, har värmepump i huset 
och försöker ha ett gott klimatskal 
på huset. Det är viktigt att vi har en 
 positiv attityd i det lilla och samarbe-
tar. Det kanske är små steg som man 
tar som privatperson men går vi alla 
åt samma håll så blir det en revolu-
tion.


