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notiser & mervärde

SAPS tar över
yttre skötseln
Sedan 1 maj är SAPS ny entreprenör
med ansvar för den yttre skötseln
hos Karlskogahem. Det betyder att
SAPS personal har hand om skötseln
av gräsmattor, gångar, vinterväghållning och mycket mer. SAPS, med
huvudkontor i Göteborg, är ett outsourcingföretag som verkar inom tre
verksamhetsområden: infrastruktur,
hälso- och sjukvård samt fastigheter.

tack!
Säg hej till Karlskogahems
nye medarbetare, biet Bo!
Han är ingen drönare, utan ett riktigt flitigt arbetsbi. Det kommer han att visa
i en rad olika sammanhang där han deltar i Karlskogahems olika aktiviteter.

Scandinav/ Marcus Lundstedt

I april bad vi i ett brev samtliga hyresgäster med p-plats att sopa bort gruset
på just sin p-plats. Detta för att underlätta den stora grusuppsamlingen som
började i maj.
Tack vare alla hjälpsamma hyresgäster gick årets arbete snabbare och
smidigare än någonsin tidigare.
Tack för hjälpen!

Håll utkik! Mer info kommer.

4/6
Gårdsfest på Baggängen
13/6
Karlskogafesten
Karlskogahem är representerade med monter

30/6
Eskilstuna Parken Zoo
10/8
Dagsresa till Göteborg

Tårtkalas på
nationaldagen
Nationaldagen firas i Karlskoga som
en del i Red Brick festival – och Karlskogahem är med och bjuder på tårta!
Red Brick festival pågår i fyra dagar
med början den 5 juni då det hålls en
stor AW, med fri entré, med underhållning av PUNCH. Själva nationaldagen
den 6 juni firas med kortege genom
stan, gratis fika med saft, kaffe och
tårta, godisutdelning, ponnyridning
och mycket mer.
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Låna redskap av oss
Om du har en egen uteplats, så är du även ansvarig för skötseln av denna. Det
handlar i huvudsak om att klippa gräset, sköta eventuell plantering och rensa
stenlagda partiet från ogräs.
Skulle du sakna rätt redskap, till exempel gräsklippare, så får du gärna låna av
Karlskogahem. Prata i så fall med din fastighetsskötare så får du hjälp.

Dags av odla!
Succén med stadsodling, som Karlskogahem drog igång tillsammans med Hyresgästföreningen för två år sedan, rullar vidare.
Även i år får du som hyresgäst låna en pallkrage och Karlskogahem bjuder
dessutom på odlingsjorden. Sedan är det bara att sätta igång att odla goda grön
saker, kryddor eller vackra växter!
Kontakta din fastighetsskötare om du vill veta mer.

Susanne Kronholm,

Per Magnus Persson

En favorit i repris för barnen och ett
lustspel i tre akter för de vuxna.
Så ser teatersommaren ut i Karlskoga när teaterföreningen Lyset och
Teater Nolby bestämt repertoar.
I år är det 50 år sedan Barbro Lindgrens bok om den egensinniga pappan
Loranga och hans familj kom ut för
första gången. Det firar Lyset med
att köra en repris av fjolårets succé
”Loranga, Masarin och Dartanjang”. Premiären är 15 juni och sista
föreställningen visas den 14 juli.
Teater Nolby bjuder i år på Alfhild
Agrells lustspel ”Småstadslif”. Det
hela utspelar sig på 1840-talet någonstans i Sverige där ett teaterspektakel
i småstaden Näsvik ska imponera på
grannstaden Sandö. Premiären hålls
den 13 juli och den sista föreställningen är den 4 augusti. Vissa av
föreställningarna är textade och
syntolkade.

Scandinav/ Angelica Tånneryd

Barnteater
eller lustspel?

Äntligen sommar! Och det bästa av
allt är att vi kan ”flytta” ut till extrarummet, balkongen eller uteplatsen.
Många möblerar och pyntar sin
balkong och uteplats riktigt vackert,
fantasirikt och bekvämt. Hur ser

det ut hos dig? Dela med dig och
inspirera andra!
Skicka in en bild på din balkong
eller uteplats. Du får gärna själv vara
med på bilden. Beskriv gärna också
vad du har gjort.

Scandinav/ Lena Gra
nefelt,

Tävla med din
balkong/uteplats!
Vi publicerar de tre mest
inspirerande bidragen.

Mejla ditt bidrag till:
info@karlskogahem.se.
Skriv ”Min balkong” i ämnesraden.
3
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värmeåtervinning

Energivinster i höghusen
I all tysthet har Karlskogahem
gått i mål med en storsatsning
på värmeåtervinning som sparar pengar och skonar miljön.
– Nu har samtliga våra höghus en effektiv värmeåtervinning, säger Thomas Andersson,
VVS-samordnare på Karlskoga
hem, som tillsammans med
el- och IT-samordnare Dennis
Stridh drivit projektet.
Den uppdaterade undercentralen i
källarplanet på Gustavsgatan 10 är både
det pulserande hjärtat och den smarta
hjärnan i den senaste investeringen
som stod klar i april. Här styrs återvinningen av värme i frånluften från de
tre höghusen på Gustavsgatan och
Hantverksgatan.
Enkelt uttryckt kan man säga att
den nya tekniken fungerar som en
mössa på huvudet en kall vinterdag.
Tidigare ventilerades den uppvärmda
20-gradiga luften ut ur fastigheten.
– Nu har vi ventilationsbatterier på
vinden som tar hand om den varma luften och återvinner värmen och sänker
temperaturen på frånluften till cirka sju
grader, säger Thomas Andersson.

Den återvunna värmen används till
uppvärmning av hela området samt till
varmvatten. Och investeringen på drygt
3,3 miljoner kronor är riktigt lönsam.

Snabb återbetalning

– Vi sänker energibehovet i de här tre
fastigheterna med drygt 350 000 KWh
om året, vilket motsvarar cirka 300 000
kronor om året. Hela investeringen
har betalat sig på elva år och det är bra,
säger Thomas Andersson.
Ännu större blir besparingen och
miljönyttan om man ser till Karlskogahems insatser de senaste tio åren.

– Värmlandsvägen 8, 10 och 12 var
först ut för tio år sedan. Sedan har vi
gjort samma investering på Värmlandsvägen 5, 7 och 9, Gösta Berlings
väg 5, 15 och 17, Fruktlunden och på
Mineralvägen 8, säger Dennis Stridh.
Nu är alla höghus i beståndet – alla
hus högre än fem våningar – utrustade
med värmeåtervinning av frånluften.
Men det finns nya idéer som tjänar
ekonomin och miljön.
– Vi kollar på ett nytt projekt med
bergvärme som ser spännande ut, men
det är ännu lite för tidigt att säga något
konkret, säger Thomas Andersson.
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trygghetsvandringar

Vandringar gör
Karlskoga tryggare
Stadsdel för stadsdel blir Karlskoga en ännu tryggare stad. Den
senaste trygghetsvandringen
i Stråningstorp i februari, där
bland annat Karlskogahem deltog, har redan resulterat i flera
åtgärder.
– Den stora fördelen är att
vi gör trygghetsvandringarna
tillsammans med en rad olika
samhällsaktörer och med de
boende och verksamma i området, säger Lotta Björkman, utredare på Karlskoga kommuns
samhällsbyggnadsförvaltning.
Trygghetsvandringarna började redan
2016. De skedde i centrum och var en
del av Karlskoga kommuns certifiering
för Purple flag som är en kvalitetssäkring för svenska stadskärnor.
– Men det blev tydligt att trygghetsvandringar både kan och behöver göras
även utanför stadskärnan, säger Lotta
Björkman.
Hittills har de skett i Skranta/Häs
ängen och nu senast i Stråningstorp.
Deltagare var politiker, representanter
för olika myndigheter, föreningar och
företag som polisen, Karlskoga Energi
& Miljö och Karlskogahem samt
boende i området. Totalt noterades en
70-tal olika förbättringsförslag på hur
tryggheten och trivseln i Stråningstorp
kan öka.

Trygghetsvandringarna i Karlskoga är lyckade och kommer att fortsätta, säger Lotta
Björkman, utredare på Karlskoga kommuns samhällsbyggnadsförvaltning.

kan förbättras, säger Lotta Björkman.
Bland de många förbättringsförslagen finns även fler bänkar och
sittplatser samt fler papperskorgar för
att minska nedskräpningen.
Enligt Lotta Björkman finns det en
stor enighet om att trygghetsvandringarna ska fortsätta, men ännu är inget
område utvalt för nästa trygghetsvandring.

Många åtgärder

iStock-funky-data

– Vi har redan kommit igång med flera
åtgärder, bland annat förbättrad belysning på vissa platser och att röja bort
onödig och tät vegetation. Andra saker
kan ta lite längre tid, som när vi ska
sanera klotter, bättre parkerings- och
trafiklösningar och hur belysningen i
de två tunnlarna under Baggängsvägen
5
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bergsmanshuset

Populära lägenheter
i Bergsmanshuset
Hur populära är nyrenoverade och centralt belägna lägenheter
i Karlskoga med 60-talscharm?
Rätt svar: mycket populära.
– Av 13 lediga lägenheter på Badstugatan gick tio stycken
nästan omedelbart, säger Peter Vogler, kund- och marknadschef.
Bergsmanshuset är ett av de största ROTprojekten på många år i Karlskogahem.
Bergsmanshuset, som nås både från
Badstugatan och Bergsmansgatan,
byggdes för drygt 50 år sedan och var i
behov av en rejäl renovering.
Renoveringen är omfattande och
innehåller fasad, fönsterbyte, en ny
takkonstruktion med nytt fläktrum,
ny entré inklusive glaspartier samt nya
inglasade balkonger. Invändigt ska
bland annat stammar för värme, avlopp
och vatten bytas och hissarna bytas.
Samtliga lägenheter får nya badrum
och kök samt nya ytskikt.
I höst blir de första 19 lägenheterna
inflyttningsklara, men flera av de ordi-

narie och evakuerade hyresgästerna
har valt att bo kvar i de lägenheter de
blev anvisade när ombyggnadsprojektet
startade.

Först till kvarn

– Vi valde ”Först till kvarn” för de
lediga lägenheterna och släppte dem
i mitten av april. Tio av lägenheterna
tingades nästan genast och vi ser inga
bekymmer med att samtliga ska vara
uthyrda innan sommaren, säger Peter
Vogler.
De nyrenoverade lägenheterna
har inflyttning i mitten av september.
Ungefär samtidigt inleds etapp två av
ROT-projektet i kvarteret Ripan.
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karlskogafesten
Vad är hemligheten, går du bara
in och röjer?

...Timo Räisänen som
kommer till Karlskogafesten den 14 juni.

● Du gjorde lumpen som infor
mationssoldat på Värnpliktsnytt.
Var det journalist du tänkte bli
då?

– Nja, efter gymnasiet så lurade
jag in mig på TV4 i Göteborg. Jag
var ”knapptryckare” och satte igång
reklamen och sedan jobbade jag med
grafik. Men redan då ville jag inte syssla
med något annat än musik, även om jag
hade många plan B.

● Du har kallats ”landets okrönte
indiekung” och har även gjort
stor succé med covers, både
Ted Gärdestad och Anna-Lena
Löfgren. Vad är det som lockar
med att tolka andra?

– Jag tycker väldigt mycket om att
tolka andra: att ge mig in i en annans
låt och göra den till min egen.

● Har du fler tolkningar på gång?

– Ja, massor, men inga namn som
jag vill droppa just nu.

foto: Jonatan Fernström

Hallå där...

– I vintras gjorde jag även en julturné
och tolkade jullåtar. Det var helt fantastiskt! Det är ju en oerhörd musikskatt,
men många har vi hört så många
gånger att de blivit livlösa. Jag ville
göra dem till mina egna, så att de svettas, gör ont och kommunicerar med
publiken.

● Du har även gjort en program
serie i P2 där du spelade din
favoritmusik ur den klassiska
repertoaren. Du framstår nästan
som en modern musikalisk
renässansmänniska.

– Nej, men klassisk musik är det jag
lyssnar på mest och som jag gillar att
fördjupa mig i. Jag är ju uppvuxen med
den musiken och sjöng i Göteborgs
gosskör. Under många år var Pavarotti
min stora idol. Mitt sätt att uttrycka
mig musikaliskt kommer nog mycket
från honom.

● Du är en liveartist som berör.

– För mig är musik kommunikation
med andra människor. Jag förbereder
mig noga – inte så mycket tekniskt,
utan att jag kan låtarna på ett känslomässigt plan – och så tänker jag inte så
mycket när jag kommer ut på scenen.
Jag trivs otroligt bra på scen, att skapa
ett förhållande till publiken och ge dem
en stund av extrema känslor.

● Nu senast har du kört en tre
timmar lång konsert i tre akter,
”En Timokonsert”, med dig
ensam, dina tolkningar av Ted
Gärdestad samt med full sättning.
Vad ska Karlskogapubliken för
vänta sig av konserten den 14 juni?

– Jag vet inte ens om jag ska vara
ensam eller med ett band...
(Pratar med hustrun och managern
Lina och återkommer).
– OK, jag kommer med kvartetten.
Med den sättningen blir det fullt röj,
det lovar jag! Det är min ”Stonessättning”.

● Till sist, har du något
kommande projekt du kan och
vill prata om?

– Jag har massor av projekt, det var
flera år sedan jag var så produktiv som
nu. Varmast om hjärtat är nog fortfarande julmusiken, den är jag inte färdig
med. Jag vill ut igen på julturné i vinter.

Snart börjar festerna...
En nio dagar lång motorsportfest i Karlskoga i juni, toppat
med Karlskogafesten den 13
juni med artister som Timo
Räisänen, Isa Tengblad och Eric
Saade.
– Jag tycker att vi fått en bra
bredd på artisterna i år, säger
Peter Hedin, projektledare för
Karlskoga Motorsportvecka och
Karlskogafesten.
Karlskoga motorsportvecka har i år
utökats till nio dagar. Invigningen

kommer i år att hållas lördagen den
8 juni och samma dag startar bland
annat Konst, Fart & Design och
Timeattack på Gelleråsen. Invigningen
brukar bjuda på spontan cruising
genom centrum, det lär inte bli något
undantag när evenemanget arrangeras
för sju året i rad.
Årets vecka bjuder på flera nyheter:
Miniracingen arrangerar SM, traktor
pullingen växer och får in samtliga
klasser i sitt SM, leklandet växer, Super
Enduro utökar till två dagar och
Fallqvist Glas Trophy blir en del av
Motorsportveckan.
Under Motorsportveckan arrang-

eras även Karlskogafesten den 13 juni
som för många är höjdpunkten. Det
är gratisfesten som bjuder på nationella och lokala artister varvat med
föreningsarrangemang, utställare, mat,
marknadsstånd, lekland och mycket
mer.
Årets Karlskogafesten, den 13:e i
ordningen, är med andra ord en bred
familjefest som i år lockar med artister
som Timo Räisänen, Isa Tengblad och
Eric Saade.
Arrangören uppskattade i fjol att
30 000 besökare befann sig totalt på de
sex arenorna under Karlskogafesten.
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återvinning

För Bodil Lennartsdotter är det en självklarhet att källsortera, ingen uppoffring.

Bodil Lennartsdotter:

”Det viktiga är
viljan att göra rätt”
Drömmöbeln är ett skåp med
lådor där det finns plats för alla
sopor som ska sorteras.
– Jag vet inte om det finns
en sådan. Det spelar ingen roll
för mig ändå, jag skulle inte ha
plats med en sådan möbel. Det
löser sig genom att göra det till
en vana att nästan varje dag
gå en sväng till miljörummet,
säger Bodil Lennartsdotter
Eriksson.

För Bodil, som bor i en lägenhet på
Skrantahöjdsvägen, finns det inga
ursäkter för att inte sortera sina sopor.
– Jag sorterar allt som går att sortera
och lämnar det i miljörummet. Jag
har ett eget sorteringssystem under
diskbänken. Det funkar, även om det
är trångt ibland. Tricket är att gå ofta
till miljörummet, man kan inte lagra
depåer under diskbänken.
Men Bodil är inte perfekt, det är hon
noga med att poängtera. Det kan bli fel
ibland i hastigheten.
– Det viktiga är viljan att göra rätt.

Bor man i lägenhet hos Karlskogahem
är det dessutom bra mycket enklare än
om man bor i ett villakvarter.

Kasta mindre mat

Bodil Lennartsdotter Eriksson har
även tagit sitt miljöengagemang till en
politisk nivå. Sedan förra valet sitter
hon bland annat med som ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden för miljöpartiet.
– Det är ett uppdrag som både ger
mig insikter och möjlighet att påverka.
För mig är det viktigt att miljöfrågorna

8
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Nu ska det bli
ännu bättre ordning
i miljörummen
Med olika insatser från Karlskogahem ska trivseln och
ordningen i miljörummen bli bättre.
– Vi jobbar aktivt för att miljörummen ska fungera
ännu bättre och hoppas att våra hyresgäster delar vårt
engagemang, säger Anneli Hoffner, mark- och miljö
samordnare på Karlskogahem.

är övergripande i samhällsplaneringen.
Planeras ett nytt bostadsområde ska
alla aspekter på miljöfrågor utredas.
Samtidigt kan alla, privat och i det
lilla, göra sin insats för miljön. Som att
sopsortera och att inte kasta så mycket
mat. Matsvinnet engagerar Bodil extra
mycket.
– Min farmor lärde mig mycket.
Som att smaka och lukta på maten och
att inte vara så fixerad vid datumstämplingen. Det slängs på tok för mycket
mat som faktiskt är ätbar.

Miljörummen spelar en central roll
i Karlskogahems miljöarbete. Att
sopor sorteras rätt är viktigt både
för miljön och ekonomin. Ordningen i miljörummen är även en
trivselfråga. Därför satsar Karlskogahem sedan tidigare på information
vid inflyttning, tydlig skyltning
i miljörummen och regelbunden
tillsyn av fastighetsskötarna.
Men det kan bli bättre – och det
är målet för ett antal insatser från
Karlskogahem under året.
Det utreds om miljörummen på
Skogsrundan 16-24 ska ersättas
med markbehållare.
– Då blir sopsorteringen mer
synlig, det kan göra att det fåtal som
slarvar skärper sig lite. Dessutom
kan det upplevas som tryggare än
att gå in i ett slutet miljörum, säger
Anneli Hoffner.

Miljörummen på Värmlands
vägen 8, 10 och 12 ska fräschas upp
med bland annat nya dörrar, ny
belysning och ny färg. I samband
med det ska det även monteras upp
filmkameror.
– Det är mobila kameror som vi
kan flytta till miljörum där vi vill
ha bättre koll.
I många fall är dock goda förebilder
och ett humoristiskt anslag det
bästa sättet att förändra oönskade
beteenden och dåliga vanor. Därför
planerar Karlskogahem även att
göra en film som utspelar sig i ett
miljörum.
– Den ska bli klar under försommaren och kommer att visas i olika
kanaler, säger Karima Loucif Müller,
kommunikatör på Karlskogahem.

9

karlskogaliv_2-19_190516-2.indd 9

2019-05-17 07:30

Scandinav/Kari Kohvakka

återvinning

Kasta inte – ge sakerna nytt liv
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skoga, FIK, tar emot byggprylar och
möbler. Prylarna tas omhand och,
om behov finns, renoveras de av FIK.
Sakerna säljs sedan i deras butik på
Hangarvägen 8. Genom samarbetet
skapas sysselsättning för personer som
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Sopor ger värme och energi

Vid avfallsförbränning återvinns energin i avfall. I
Sverige finns det 27 avfallseldade kraftvärmeverk, som
producerar både värme och el, samt värmeverk med
enbart värmeproduktion. Värmen från förbränning
av avfall motsvarar drygt en femtedel av det totala
behovet av fjärrvärme i Sverige.
Det finns både torra och våta system för rening av
rökgaserna. De kan kombineras för att få ännu bättre
reningseffekt. Hushållsavfall består till allra största
delen av förnyelsebart material från växt- eller djurriket. Därför bidrar det bara marginellt till en ökning
av växthuseffekten då det förbränns.

Källa: sopor.nu

iStock/ChristianChan, FabrikaCr, Photka

Du kan också lämna dem till en second
hand-butik eller till återbrukshörnan
på Mosseruds återvinningsanläggning.
På Mosserud finns:
Fritidsbanken. Här kan du lämna
alla typer av sport- och fritidsprylar. De
hamnar sedan i Fritidsbankens lokal

på Skogsrundan 32 C där man kan låna
saker gratis.
Myrorna. De har containers för textilier, skor och kläder samt för heminredning, småelektronik, husgeråd, leksaker
m.m. Det skänkta sorteras och säljs i
någon av kedjans second hand-butiker.
FIK. Föreningen Integrera i Karl-

Sor

Gamla saker får nytt liv och ny
mening när de återanvänds. Var
lite påhittig och använd dem på
nytt sätt.
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Det som kastas
försvinner inte...
Skräp som slängs i naturen, eller
på stadens gator, förfular och
riskerar att läcka farliga ämnen.
Det mesta tar också väldigt lång
tid att bryta ner. Här är några
exempel.
• Glas: 1 miljon år
• Plast: 450 år (då återstår ändå
skadliga mikrobitar av plast)
• Aluminium: 200–500 år
• Plastbestruket papper: 5 år
• Fimp: 1–5 år
• Papper: 6 månader

Källa: sopor.nu

Myter och
sanningar

Testa
dig sjä
lv

!

De flesta vill sopsortera
och faktum är att 92 procent
av svenskarna säger att de gör det.
Samtidigt har många av oss ganska
dålig koll på
vad som gäller.
Konsumentföreningen i Stockholm
tog hjälp av
Novus för att granska de vanligaste
myterna kring
källsortering.
Vad är sant och falskt? Testa dig själ
v eller en
vän!
● Måste förpack ningarna vara rena
?

Sex av tio tror att svaret är ja. Det rätta
svaret är: FALSKT!
Det är OK om förpackningarna är lite
kladdiga, det viktigaste är att de är tömda.

● Är det lag på att källsortera?
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Sopor i siffror
Under 2017 behandlades
4 783 000 ton hushållsavfall
i Sverige. Det motsvarar 473
kg per person – en ökning
jämfört med 2016, då mängden
landade på 467 kg per person.
Det här är vad som hände
med våra sopor.
• 15,5 procent går till
biologisk återvinning
• 33,7 procent material
återvinning
• 50,3 procent förbränning
med energiutvinning
• 0,5 procent deponerades

Nej, det kan väl inte stämma svarade
sju av tio tillfrågade. Det
rätta svaret är: SANT!
Som konsument är man skyldig att sorte
ra förpackningar
och tidningar och elav fall , vilket blan
d annat framgår av
avfallsförordningen från 2011. Men
exakt hur källsorteringen
ska se ut är olika från kommun till kom
mun.

● Kan man åter vinna förpack ningar
gjord i två
materia l?

Här var osäkerheten stor och 45 proc
ent trodde det var sant.
Det rätta svaret är: FALSKT!
När en förpackning består av två mate
rial ska det viktmässigt dominerande materialet styra. Om
exempelvis en brödpåse
innehåller mer papper än plast, ska den
sorteras som papper.

● Är det OK att slänga dricksglas och
fönsterglas i
behållaren för glasförpack ningar?

En klurig fråga, men 58 procent svar
ade falskt. Det rätta svaret
är också: FALSKT!
Glasflaskor och glasburkar är inte tillve
rkade av samma typ
av glas som dricksglas eller fönstergl
as. Fönsterglas och dricksglas ska sorteras som icke-brännbara
grovsopor. De måste
lämnas i grovsopen eller på en återvinni
ngscentral.

● Är bomullskasse bättre än plastkas
se ur
miljösynpunkt?

Här svarade 64 procent att det är sant
– och rätt svar är: SANT!
Men det förutsätter att bomullskasse
n används minst
400 gånger. Om inte, så har faktiskt
plastkassen tillverkad av
sockerrör mindre miljöpåverkan. Bom
ull är mycket resurskrävande, framförallt i odlingsledet.
Bomull kräver vanligtvis
konstbevattning och den odlas ofta i
länder som har brist på
vatten.

Källa: avfallsverige.se
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återvinning

– Från och med i höst ska Länstrafiken köra på biogas från anläggningen i Mosserud, säger Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö.

Mosserud:

Här blir dina
sopor värdefulla
Sopor är en värdefull råvara.
Till Mosseruds återvinningscentral kommer årligen cirka
100 000 ton sopor om året, men
bara en bråkdel läggs på hög
och deponeras.
– Det allra mesta återanvänds
i någon form och andelen återanvändning ökar hela tiden,
säger Peter Jarl, marknadschef
på Karlskoga Energi & Miljö.
När Mosserud öppnade i januari 1949
var det en renodlad soptipp. Spåren
finns fortfarande kvar i form av täckta
och gröngrönskande deponihögar med

slingrande vattensamlingar i fall-linjen
som tar hand om lakvattnet.
– Vi har anlagt vass som renar
vattnet på sin väg och slutligen biologisk rening i det sista steget, säger Peter
Jarl.
I dag är allt fokus på återvinning.
Här samlas bland annat plast, planglas,
matolja, metall, trä, ris och impregnerat virke som kan återvinnas. Med
återvinnas menas även att det kan eldas
i Karlskoga Energis fastbränslepanna
och ge värme och energi.
Området upptas dessutom av stora
ytor där soporna mellanlagras innan
de sorterats i rätt fraktioner. Somligt
eldas, annat går till recykling.
– Soporna är en betydelsefull resurs

för värmeverket, men det är viktigt
att det som ska bli bränsle sorteras
noga. Plast och metall vill vi inte ha in
i pannan.

Tonvis återvinns

Här finns även en stor återbruksavdelning. Förra året samlades det in 15,5
ton textilier vid Mosserud för återvinning. Myrorna fick in 16,3 ton småinredning som med lite fix fick nya ägare
och FIK fick in 7,4 ton möbler som efter
renovering fick nya hem.
– Och så har vi även Fritidsbanken
som samlar in fritidsartiklar av alla
slag för utlåning. Den här återvinningen ökar varje år som går, folk blir
allt mer medvetna om värdet i saker

12
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Biogas till bussar

Karlskoga Energi & Miljö

som de själva inte har användning för,
säger Peter Jarl.
Som kronjuvelen på området finns
biogasanläggningen som i dagsläget
producerar gas motsvarande 20–35
GWh om året genom rötning av matavfall och andra biologiskt nedbrytbara
restprodukter. Slutprodukten, klimatsmart biogas, levereras bland annat till
tre egna tankställen i Karlskoga och
Kumla.

r ls

ko

– Från och med i höst ska Länstrafiken
köra på biogas från oss. Därför har vi
satt igång projektet ”48GWh” för att
kunna täcka deras behov av 38 GWh.
Vad blev det då kvar av den gammeldags soptippen? Inte mycket faktiskt. En bråkdel av alla sopor, cirka fem
procent, kan inte återvinnas och läggs
på hög. Det kan vara förorenad jord,
asbest, vissa askor och isolering.
– Men andelen som går till deponi
fortsätter att minska. Vår målsättning
är att komma så nära noll deponi som
möjligt, säger Peter Jarl.

FAKTA BIOGAS
Biogasanläggningen vid
Mosserud – som ägs av
Biogasbolaget i Mellan
sverige med Karlskoga
Energi som hälftenägare
– har en kapacitet på
48 GWh biogas om året,
vilket motsvarar fem miljoner liter bensin.
Gasen kommer från
biogasanläggningen i Karlskoga, där matavfall, gödsel och gräs tas om hand
och rötas. Restprodukten
biogödsel är godkänd för
ekologisk odling och återförs till odlingsmarkerna.
Ur miljösynpunkt anses
biogas av många vara
det bästa alternativet till
bensin och diesel. Den som
kör på ren biogas sänker
sina koldioxidutsläpp med
hela 94 procent jämfört
med bensin och diesel.
Dessutom är utsläppen av
kväveoxid och partiklar
nära noll. Därför är biogasbilar är välkomna i alla
miljözoner.
Biogasbolaget i Mellansverige AB har i dagsläget
tre tankstationer: i Mosserud, i Kumla och sedan
hösten 2017 i Rosendal i
Karlskoga.
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återvinning

Är du bra på
att sopsortera?

Så här
källsorterar
du...

Lena Hansson, Kungsvägen,
Karlskoga:
”Ja, det är jag. Man måste ju tänka på
miljön och framtiden. Jag har olika
behållare och påsar under diskbänken för olika saker. När det är fullt,
så går jag ner till återvinningscentralen på Skolgatan. Det kan faktiskt
alla göra, det är inte alls jobbigt.”

Annelie Skelkjär, Åkaregatan,
Degerfors:

”Ja, jag sorterar allt som går att
sortera. Det känns bra att göra det.
Men det är tråkigt att ordningen vid
återvinningen är så dålig ibland, en
del tycker jag ska skärpa sig och inte
förstöra för andra.”

Idris Ismail, Vivalla, Örebro:

"Ja, jag försöker sopsortera både på
jobbet här i Karlskoga och hemma.
Jag lyckas väl inte till 100 procent,
men jag försöker verkligen. Jag har
två barn, fyra månader och tre år,
och jag vill att de ska ha en bra framtid. Om jag sopsorterar och gör rätt
saker, hoppas jag även att de ska lära
sig av mig.”

Färgat glas

Ofärgat glas

Glasflaskor och burkar, Ta bort
kapsyler och lock, rengör förpackningen.

Glasflaskor och burkar. Ta bort
kapsyler och lock, rengör förpackningen.

Plast

Papper

Hårda och mjuka plastförpackningar. Dunkar, flaskor, burkar,
askar. Plastpåsar, gladpack,
plasttuber, refillförpackningar,
frigolit. Förpackningarna ska vara
rengjorda och torra.

Kartonger, mjölkförpackningar,
äggkartonger, pastaförpackningar, juiceförpackningar, toarullar, papperspåsar etc. Skölj ur och
vik ihop förpackningen.

Tidningar

Metall

Tidningar, kataloger, reklampapper.

Konservburkar, aluminiumburkar,
sprayflaskor, värmeljushållare,
folie, lock, kapsyler etc. Rengör
och tryck ihop förpackningen.

Komposterbart matavfall
Organiskt avfall som matrester, frukt, grönsaker,
kaffe, te, godis, vissna blommor och hushållspapper.

14
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ny personal

Anna-Karin Sköld visar en lägenhet på Skogsrundan, en tvåa tre trappor upp, för Ming Xu. Han får information om lägenheten,
området och Karlskogahem.

Anna-Karin trivs
i sin nya roll
Efter åtta år på bank som privatrådgivare, ville Anna-Karin
Sköld testa något annat.
– Helst av allt ville jag jobba i
fastighetsbranschen och en god
vän rekommenderade Karlskogahem.
Nu är hon en av fyra områdesansvariga och stortrivs i
rollen.

När Anna-Karin i augusti började ett
vikariat på halvtid på uthyrningen, så
kom hon till Karlskogahem i exakt rätt
ögonblick. Dels så fick hon jobba extra
med en rad olika arbetsuppgifter.
– Jag vill ju jobba heltid och på så
sätt fick jag en massa erfarenhet.
Dels så stod Karlskogahem inför en
omorganisation. Den innebär att sedan
början av mars är service och teknik
(fastighetsskötare och reparatörer)
samlade under fastighetsavdelningen.
De fyra nya tjänsterna som områdesan
svariga ligger under kund- och marknadsavdelningen.
– När jag blev erbjuden tjänsten som
områdesansvarig, så tvekade jag inte en
sekund. Det var precis vad jag önskat
mig, säger Anna-Karin.
Som titeln antyder så har de områdesansvariga hand om kundkontakten
i ett specifikt område från visning
och inflyttning till slutbesiktning vid
avflyttning. Däremellan sköter de
områdesansvariga även frågor som rör
underhåll och är även budgetansvarig
för inre renoveringar.

Nära kundkontakt

– Jag vet ju inte exakt hur det fungerade
tidigare, men i rollen som områdesansvarig får jag en väldigt god och nära
kundkontakt med hyresgästerna. Det
tjänar alla på och gör jobbet både trevligt och effektivt, säger Anna-Karin.
Vid omorganisationen fick hon själv
ansvar för serviceboendet Nickkällan, Bregårdsgatan, Bastugatan, Övre
Skrantahöjden samt delar av Skogsrundan. Och de första veckorna fick hon
lite hjälp på traven av kollegan Sören
Karlsson, som fungerade som hennes
mentor i början.
– Stackars Sören, skrattar AnnaKarin och fortsätter.
– Nu klarar jag mig på egen hand
och stortrivs med allt. Jobbet som
områdesansvarig har allt jag önskar: att
jobba med fastigheter, en mix av arbetsuppgifter både inom- och utomhus
samt kontakt med både hyresgäster och
entreprenörer.
Ingen längtan tillbaka till bankjobbet?
– Nej, jag är fantastiskt nöjd just nu!
15
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barnkultur

Tanja Frid, musiklärare på Kulturskolan, tränar med Kevin, Reza, Nova, Elias och Amina på Häsängens skola inför Rising Stars-konserten.

Rising Stars:

En 46-årig tradition
prisas för nyskapande
Årets barnkulturella höjdpunkt
Rising Stars har precis hållits.
Lite överraskande nominerades projektet i våras – efter 46
år – till Framtidens Musikpris
2019 i kategorin ”Nyskapande
innovativt projekt”.
– Väldigt hedrande och vi
försöker verkligen att tänka
nytt varje år, säger Anelija
”Nella” Karahodzic, projektledare på Kulturskolan.
Den 22 maj var det dags igen. Totalt
omkring 1 200 barn – samtliga barn i
årskurs 1 och 2 samt 450 kulturskolebarn – presenterade en sprakande och
fullspäckad musik- och dansshow i
Nobelhallen.
– Det är så häftigt! Och i publiken
sitter massor med föräldrar och
äldre som själva varit med i Rising

Star när de var mindre, säger Nella.
Nytt för i år var att årets föreställning var gratis, tack vare eldsjälen
Christer Kahlin som övertygat Karlskogas företag att sponsra barnkulturen.
– Vilket gladde mig något oerhört.
Då kunde alla barn bjuda med sin
familj som publik, vilket inte har varit
en självklarhet för alla barn tidigare i
och med att det har kostat.
Jätteprojektet Rising Star engagerar
åtta dans- och musikpedagoger på
Kulturskolan under hela året. Redan
i september utvärderas den senaste
föreställning, innan riktlinjerna för
kommande Rising Stars tas fram.

Mycket repetition

Sedan åker pedagogerna ut till alla
skolor och går igenom repertoaren en
dag. Fram till själva föreställningen
är det respektive klasslärare som övar
med eleverna. Genrepet sker samma
dag som föreställningen.

– I år har grundskolan jobbat med
temat språkutveckling. Därför blev
det naturligt för oss att arbeta utifrån
samma tema, men ur lite andra perspektiv, förklarar Nella årets show med
namnet ABC.
Rising Stars är en enda föreställning
om året, men betydelsen är bra mycket
större än så – både för Karlskoga och
för de unga kulturutövarna.
– För många är det första gången
på en scen. Jag är övertygad om att
det inspirerar många att fortsätta och
upptäcka vad musik och dans kan ge,
säger Nella.
Priset då? Nej, Rising Stars vann
inte vid prisceremonin i Stockholm i
mitten av april, men Nella Karahodzic
är mer än nöjd med nomineringen.
– För oss var nomineringen det
finaste priset. Det visar att vi gör något
bra som hela landet uppskattar och
kan ta efter.
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krönikan

Press redan
från lågstadiet

n.

Anelija ”Nella” Karahodzic på
Kulturskolan är projektledare
för Rising Stars.

Jag har gått i skolan nu i snart tio år.
Ända sedan jag gick i ettan på lågstadiet har vi blivit förberedda och fått
pressen över oss för att ha nationella
prov och att få betyg.
När jag kom upp i mellanstadiet var
det enda vi fick höra hur tufft det skulle
bli på högstadiet och såklart nationella
prov och betyg. När jag sedan kom upp
i högstadiet började den ständiga kampen för att vara bäst. Jag var tvungen att
förstå allt och alltid prestera så mycket
och så bra jag kunde, bara för att få ett
bra betyg i varje ämne för att komma
in på det gymnasium som jag ville. Och
redan efter halva sjuan började tjatet
om nationella proven igen. Och nu i
gymnasiet är det exakt likadant, att
behöva kämpa sig till ett betyg hårdare
än någonsin och dessa nationella prov
IGEN.
Visst, jag förstår varför vi har nationella prov och varför vi får betyg. Men
det läggs fram, stegvis från mellanstadiet, så att det framstår som om vi ska
bli uppätna av monster och behöver
kämpa hårdare än någonsin förr. Vilket
är sant till viss del, men det måste finnas ett annat sätt att förbereda oss för
kommande utbildningsnivåer.
För att stressa upp oss över hur det
kommer att bli och sedan blir det inte
så, det funkar inte! Vi blir bara stressade och många börjar kämpa med
olika typer av psykisk ohälsa. För att de
blir stressade, pressade och oroliga för
framtiden. Men om man bara försöker
göra sitt bästa, efter sin egen förmåga,
går det oftast bra. För stressar man upp
sig låser man sig och du gör bara ett
sämre arbete.
Att bli stressad över kommande läsår
kommer inte göra eleverna mer motiverade att gå till skolan. För det är nästan
ingen som gillar att få mer press på sig
än vad man redan har. Det blir som att
be en person hålla i en tegelsten, men
för varje år läggs det på fler tegelstenar
och till slut orkar man inte hålla i alla
längre och då tappar man dem. Alltså,
motivationen och orken försvinner.

Jag kommer ihåg en av mina gamla
lärare som i perioder sprang i korridorerna för att hon var så stressad för
att hon hade mycket arbetsuppgifter,
nationella prov och ett eget liv där
hemma som man inte bara kan koppla
bort när man jobbar eller går i skolan.
Jag brukade säga åt henne att hon inte
skulle glömma att andas. För att stanna
upp och andas kan ibland hjälpa dig
organisera dina tankar och göra ditt
arbete bättre och enklare.
Oftast har vi själva också valt att
delta i något efter skolan. Men ibland är
det föräldrar eller andra i din omgivning som bestämmer eller pushar att
du ska göra vissa saker eller vara med i
olika föreningar. Vilket sätter ännu mer
press på oss. Som om skolan och livet i
allmänhet inte var nog?
För även om ditt engagemang i en
förening började som en rolig grej som
du ville göra, kan det ofta sluta med
att du till slut inte tycker det är så kul
längre för att ansvaret och pressen har
ökat. Om du exempelvis spelar fotboll
så kanske du måste prestera mer på
träningarna, som blir fler och fler, för
att du blir duktigare och duktigare.
Men kom ihåg att stanna upp ibland
och fråga dig själv om du faktiskt vill
göra detta eller om det är någon annan
som vill att du ska göra det. Det är bara
du som kan bestämma i slutändan,
det är du som kommer att få leva med
stressen resten av livet. Glöm inte bort
dig själv, du är viktigast!

Wilda Widmark
Gästkrönikören Wilda Widmark pluggar
på estetisk- och medialinjen på gymnasiet i
Örebro och är nyvald ordförande för Karlskoga kommuns ungdomsfullmäktige.
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ny ordförande

Nye ordföranden
styrs inte av ideologi
Han kom in i Karlskogahems
styrelse på ett opolitiskt mandat, men från och med denna
mandatperiod är Tomas
Samuelsson ordförande med
en tydlig moderat hemvist.
– För mig betyder det inte
så mycket. Jag har alltid varit
mycket resultatorienterad och
det har inte ändrats.
I mars valdes Tomas Samuelsson
till ny ordförande i Karlskogahem
av kommunstyrelsens nya politiska
majoritet. Därmed ersatte han Rolf
Lindberg (s), som faktiskt värvade
honom till Karlskogahems styrelse
2016.
– Sedan 90-talskrisen med
tomma lägenheter har Karlskogahem haft som tradition att ha en eller
ett par opolitiska ledamöter för att
få en större bredd på styrelsen. Det
tycker jag är en bra tradition.
Nu har han dock gått med i
partiet, men det tycks också vara den
enda skillnaden.
– Jag känner mig inte så parti

bunden nu heller. Jag är väldigt
inriktad på sakfrågor. Jag utesluter
inga idéer med hänvisning till partifärg. Däremot tycker jag det var bra
för Karlskoga att vi efter många år
fick en ny politisk majoritet. Förändring vitaliserar, tror jag.

Tre år blev 37

Som uppfödd Karlskogabo kom
han med sin nyblivna fru Annica
tillbaka till hemstaden som nybakad
civilingenjör 1978. Tre år skulle det
bli i Bofors, sedan skulle de röra på
sig, var det tänkt.
– Det blev 37 år! Men de sista tre
åren tillbringade vi i London. Man
kan säga att det blev precis tvärtom
mot vad vi planerade, skrattar han.
Förklaringen är att Tomas
Samuelsson alltid trivts i Karlskoga, dessutom avancerade han
snabbt inom Bofors och senare Saab
Dynamics, som han blev chef för
vid millennieskiftet. De sista tre
yrkesverksamma åren jobbade han
dock i London som Saab Dynamics
ansvarige för Europa, Mellanöstern
och Nordafrika.
– Det var tre väldigt fina år, inte

minst för att en av mina döttrar bor
i England.

Mer kunskap

Tillbaka i Karlskoga ska han nu
styra Karlskogahem mot framtiden.
Som ny ordförande vägleds han inte
av politiska dogmer eller politisk
ideologi.
Däremot vill han samla mer
kunskap hos styrelsen, bland annat
om efterfrågan på bostäder i nuläget
och på sikt.
– Karlskogahem är ett välskött
bolag, men frågan är om och när
vi ska bygga fler bostäder. Vi är ett
viktigt verktyg för kommunen, men
vi måste grunda besluten på kunskap. Just när det gäller den framtida
efterfrågan, tycker jag att vi behöver
mer kunskap.
Han vill även se en ökad samverkan mellan Karlskogahem och de
privata aktörerna på bostadsmarknaden.
– Vi har en gemensam bostadsmarknad och det kräver dialog.
Jag tror på att samtal mellan olika
aktörer utvecklar Karlskoga och
bostadsmarknaden.

FAKTA OM TOMAS
SAMUELSSON
Ålder: 65 år
Familj: Gift med Annica,
tre vuxna barn och fyra
barnbarn
Gör: Pensionerad sedan
2015, men driver en
liten konsultfirma.
Bor: ”Vi byggde en villa
i Storängen 1989, där
bor vi än. Innan vi fick
klart med en villatomt,
så bodde vi i ett par
år i hyreslägenhet i
Baggängen.”
På fritiden: ”Jag gillar
sport och spelar själv
golf och åker skidor. Dessutom är jag
ordförande i Karlskoga
konsertförening.”
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ledare

Ny organisation
ger bättre resultat
Karlskogahems nya organisation
är en mix av alla medarbetarnas
erfarenheter, inklusive vd Urban E
Linders, samt uttryckliga önskemål
från flera avdelningar och grupper på
företaget.
– Vi var lite spretiga i organisationen tidigare, nu har vi ett tydligare
fokus på hyresgästerna och företagets
effektivitet, säger Urban E Linder.
Han kom som ny vd i augusti 2018
från det något mindre bostadsbolaget Kristinehamnsbostäder, men
som gammal karlskogabo kände
han förstås Karlskogahem väl. Den
första tiden ägnade Urban E Linder
dock till att förstå företaget på djupet,
bland annat genom många Lära
känna-samtal med medarbetare, och
definierade tre prioriterade områden:
personalfrågor, integration samt fastighets- och lägenhetsunderhåll.
Den nya organisationen, som började gälla i början av mars, tar sikte
på det förstnämnda, men har även
inverkan på de två övriga områdena.

Tydligt ansvar

– Grunden för allt är att skapa en
organisation med tydliga ansvarsområden, som minskar risken för att
vi missar saker och ting. Vi vill även
skapa en arbetsplats med mindre
”stuprörstänkande” och en bättre
intern kommunikation.
– Det viktigaste skillnaden för
våra hyresgäster är att vi nu samlar
ansvaret för skötseln av fastigheterna
i en grupp med våra områdesansvariga. Meningen är att de ska vara
hyresgästernas kontakt från visning
av lägenhet, över frågor som rör
reparationer och renovering, till slutbesiktningen vid avflyttning, säger
Urban E Linder.
Bland de mer interna förändringarna märks att tre mötesnivåer bantats till två – ledningsgruppen som
möts en gång i veckan samt avdelningsmöten varannan vecka – samt
en ökad tydlighet hur information
ska kommuniceras mellan berörda
avdelningar.

Det känns bra
att göra rätt
Vi renoverade badrummet nu i
vår. En del var gammalt, slitet
och sprucket, men somliga
saker var fortfarande fullt
fungerande. Därför kändes det
helt naturligt att utnyttja de
säljkanaler som finns för att ge
bort och sälja begagnade saker.
Det gick snabbt och smidigt. Utan
större ansträngning fick bland annat
badkaret och duschblandaren nya
ägare. Det kändes även bra. Inte för
pengarnas skull, det var mest symboliska slantar, utan mer för att sakerna
fick fortsatt användning.
Det slår mig hur snabbt vi lärt oss
att tänka på miljö och hållbarhet i
våra egna vardagsliv. Att nya begrepp
som ”flygskam” och ”klimatångest”
även lett till handling, där många börjat agera i det lilla och inte väntar på
de stora besluten i riksdag och i EU.
Det gör mig hoppfull. Jag vet av
egen erfarenhet hur lätt det är att
reagera med reptilhjärnan och reflexmässigt motsätta sig förändringar.
För några år sedan började Karlskoga
Energi & Miljö att sätta ut bruna kärl
för insamling av matavfall och minskade sophämtningen från en gång i
veckan till varannan vecka. Jag minns
att jag var lite småsur och tyckte det
kändes besvärligt.
Nu är sopsorteringen en naturlig
del av vardagen – och soptunnan är
inte ens halvfull, trots att den bara
töms varannan vecka.

Jag är på inget sätt unik, jag tror jag
är som folk är mest. Bekvämligheten
kan övervinnas ganska lätt, om vi
ser alla fördelar med sopsortera och
återvinna. Känslan av att ”göra rätt”
ska heller inte underskattas.
Även Karlskogahems miljörum
har med åren utvecklats och ger i dag
alla möjligheter för våra hyresgäster
att ”göra rätt”. De flesta gör också det,
men en liten minoritet sätter fortfarande den egna bekvämligheten före
allt annat. När sopor kastas osorterade
in i miljörummen, orsakar det en
rad problem: det blir otrivsamt, det
hindrar andra från att sortera rätt, det
uppstår sanitära olägenheter, det kan
orsaka skador, det orsakar extra arbete
för oss att städa, osorterade sopor ökar
våra kostnader som i sin tur läggs på
hyran för alla...
Listan kan tyvärr göras ännu
längre. Därför har Karlskogahem
beslutat att på olika sätt sänka
trösklarna för att sopsortera och höja
trösklarna för att slarva. Bland annat
överväger vi att testa markbehållare
för ökad trygghet och insyn, men även
satsa på kameraövervakning på vissa
ställen samt ökad information.
Jag är övertygad om att vi kommer
att lyckas. Av egen erfarenhet vet jag
ju hur bra det känns att ”göra rätt”.
I grunden handlar det om omtanke
om grannar och alla människor vi
bryr oss om samt vår gemensamma
framtid.

Urban E. Linder
Vd
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krysset
Fyll i korsordet och skicka det till Karlskogahem
senast den 31 augusti så deltar du i utlottningen av
presentkort till Karlskogas butiker.
Vinnarna av senaste krysset blev Ylva Engfors,
Bergsmansgatan, May-Lis Tronestam, Järnvägsgatan och
Hjördis Thoresson, Ekehjelmsvägen. Grattis!
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SOMMARÖPPETTIDER I BOBUTIKEN
Gäller vecka 26–33
KARLSKOGAHEM AB
Besöksadress: Skrantafallet 9A
Postadress: Box 417, 691 27 Karlskoga
Tel växel 0586-657 00
info@karlskogahem.se
www.karlskogahem.se

Besökstider i Bobutiken
Måndag–torsdag..........................9.30–16
Fredag...........................................9.30–13
Säljare, tel 0586-657 10
Måndag–torsdag.....................8–9, 15–16
Fredag..................................................8–9

karlskogaliv_2-19_190516-2.indd 20

Besökstider
Måndag–torsdag......... 9.30–12, 13–14.30
Fredag...........................................9.30–13
Telefontider
Måndag–torsdag..................... 8–9, 13–14
Fredag..................................................8–9
Felanmälan, tel 0586-657 20
Måndag–torsdag.... 8–9, 10–12, 13–14.30
Fredag......................................8–9, 10–12
Vid akuta ärenden efter kontorstid:
Kontakta fastighetsjour 0586-350 00
På www.karlskogahem.se kan du
felanmäla dygnet runt.

FÖR F.D.
DRINKARE

Ekonomienheten, tel 0586-657 00, val 3
Måndag–torsdag...............................8–16
Fredag................................................8–13
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