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Sidan 3
Henrik Starkman, en av rek-
torerna på Aleholm, funderar 
över gymnasiets historia och 
framtid.

Sidan 6–7
Efter plugget? Läs sex elevers 
berättelser om jobbet, framti-
den och bästa minnet. 

Sidan 8
1993 var året då Sävsjö fick 
ett eget gymnasium och det 
var kött och chark som satte 
Aleholm på kartan.

Sidan 9
Marcus Madsen är luftgevärs-
skytten med fyra SM-guld som 
valde Aleholm – två gånger. 

Sidan 10
”Det här är helt enkelt elever 
som vill”. Teknikläraren PeO 
bytte skolan i Järfälla mot 
Aleholm och imponeras över 
drivkraften på den mindre 
skolan.   

På omslaget 
Sidan 4-5
Ombyggnationen på Aleholm är den största 
satsningen sedan skolan öppnade. Barn- och 
utbildningsnämndens ordförande Fredrik 
Håkansson tar en rundtur med den nya för-
valtningschefen Martina Arvidsson. 

Framåtblick
Sidan 20
Martina Arvidsson, ny barn- 
och utbildningschef, blickar 
framåt. 

”Bästa jobbet” 
för Malin
Sidan 19
Malin Andersson upp-
muntrar både studenter 
och andra ungdomar att 
söka sommarjobb inom 
vård och omsorg. 
― Jag tycker att alla 
borde ta chansen.  

Viktigt att sortera rätt
Sidan 11–18

I tidningens mitt hittar du en extra del om återvinning och 
sopsortering. Få smarta knep för att sortera rätt och läs 
om nyttan med återvinning. 

Information från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, 
Kretslopp Sydost och Njudung Energi. 

I Nordisk familjebok utgiven 1883 kan man läsa följande om gymn- 
asier: ”I antikens Grekland var ett gymnasium en offentlig lokal avsedd 
för kroppsövningar.” Boken berättar vidare om hur gymnasiet bestod av 
en rektangulär gård med pelargångar och tillhörande byggnader runt. 

Där tränades unga män i kroppsövningar som kapplöpning, spjutkast-
ning och brottning. Så småningom kom även den andliga utvecklingen 
att bli en del av undervisningen. 

Då blev gymnasiet till en universell utbildningsanstalt med föreläs-
ningssalar där filosofer och retorer undervisade.

I skrivande stund är det -10 grader och snö och jag är glad att vi inte 
bedriver undervisningen på en rektangulär gård med pelargångar runt 
omkring. Ungdomar i Sävsjö var länge tvungna att resa till grannkom-
muner för att kunna fortsätta studera på gymnasiet efter grundskolan.  
Men från 1993 har möjligheten funnits att studera på hemmaplan utan 
att behöva lägga tid på resor. Närhet geografiskt är bara en av fördelarna 
Aleholm har. Tillsammans med närhet till kvalificerade lärare och övrig 
personal, samt möjligheten för eleverna att förverkliga sig själva, utgör 
detta styrkor under hela Aleholms historia.

På Aleholm i dag är det inte fokus på kroppsövningar och brottning 
utan på kunskap och lärande, för att göra eleverna redo för arbete och 
studier efter studenten. Vi som arbetar på Aleholm tar avstamp i det 
antika Greklands kunskapsideal.  Tillsammans med eleverna lägger vi 
grunden för det framtida Sverige.

Henrik Starkman

Redan de gamla 
grekerna...

Lina Hultman
Rektor för programmen 
ekonomi, industriteknik,  
restaurang- och livsmedel, 
samhällsvetenskap och 
introduktion. 

Skolledningen på Aleholm

Henrik Starkman
Rektor för programmen 
teknik, naturvetenskap, 
bygg- och anläggning 
samt vård- och omsorg.

Johnas Stranne
Rektor för vuxenutbild-
ningen, samt gymnasie-
chef. 
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Där det tidigare var grusplan 
och öppen himmel finns nu tak, 
stora fönster och en glasdörr ut 
mot baksidan. Hästskoformen har 
blivit en ljus och trivsam kvadrat. 

Det är de båda huskropparna 
med bibliotek och matsal som nu 
samarbetar och bildar stommen i 
den nya uppehållsytan där elever 
ska kunna hänga, dricka kaffe och 
plugga. 

Och här finns också ett annat, 
nytt samarbete då barn- och ut-
bildningschef Martina Arvidsson 
är ny på sin post. Hon står och 
pratar med nämndens ordförande, 
Fredrik Håkansson. 
– Den här byggnationen är en av 
de största investeringar vi gjort på 
skolan. Vi hoppas det ska skapa 
trivsel och en positiv känsla både 
hos elever och personal här i det 
som blir hjärtat av Aleholm, säger 
Fredrik Håkansson. 

Martina Arvidsson nickar. Hon 
tycker om konceptet med en liten 
skola som har närhet och möjlig-
het för eleverna att bli sedda. Och 
att vara liten och ha god kvalitét är 
ingen motsättning, menar hon.
– Att satsa på kvalité är den 
bästa investering vi kan göra. En 
gymnasieskolas vilja att växa och 
utvecklas i hemkommunen gör 
att unga kan bo med sin familj, 
nära sin utbildning och det bidrar 
även till att säkra arbetskraften i 
kommunen.

Statistiken visar också på 
många positiva resultat, menar 
Fredrik. Aleholm ligger bra till när 
det kommer till studiero, betyg 
och andel elever som går vidare 
till jobb eller studier efter studen-
ten.  
– Allt hänger ihop. Aleholm är 
en viktig del i hela kommunens 
utveckling och jag är glad att det 
satsas på skolan, säger han. 

Ombyggnationen är bara en 
del i den satsningen. Flera nya mål 
har satts och kommer följas upp 
kontinuerligt. Det finns förhopp-
ningar på att kunna starta ytter-
ligare ett riksidrottsgymnasium 
och nya tillval och program startar 
redan till hösten. Målet är att 
skolan ska växa och att 80 procent 
av eleverna i 9:an ska läsa vidare 
på Aleholm om den utbildning de 
söker finns där. 

Men Aleholm är inte bara ett 
gymnasium. Hälften av alla elever 
som är knutna till skolan är vuxna. 
Här finns möjlighet att studera 
svenska för invandrare, att gå lär-
lingsprogram eller läsa in kurser 
på både grundskole- och gymna-
sienivå. Du kan själv bestämma 
vilka kurser, studietakten och 
om du vill studera på plats eller 
på distans. Martina Arvidsson är 
imponerad av hur flexibel vuxen-
utbildningen är. 

Nya ytor för 
samarbete
De grå och orange väggplattorna, vägen och den lilla rondellen leder dig till 
huvudentrén. Väl inne möts du av en bemannad reception till höger och 
den nya uppehållsytan öppnar upp sig rakt framför dig. Ombyggnationen 
på Aleholm ska visa vägen till skolan och till framtiden.

– Du kan skräddarsy din utbildning 
efter vad som passar dig. Jag tror att 
många kanske inte är medvetna om 
det, säger hon. 

Martina började sin tjänst som 
barn- och utbildningschef den 22 
februari. I skrivande stund är hon på 
inskolning, som hon själv uttrycker 
det. Och just skola är något hon har 
stor erfarenhet av.
– Jag har jobbat som skolledare, 
kvalitetschef och biträdande för-
valtningschef i Värnamo kommun 
men jag är lärare i grunden och 
uppvuxen i Stockaryd, berättar hon 
och poängterar att för henne är det 
nya jobbet i Sävsjö en helhjärtad 
satsning och en känsla av att komma 
hem till sina rötter. 

När Fredrik och Martina går ut 
genom den ombyggda huvudentrén 
har det börjat snöa. Spåren leder 
bort från skolan. Men det gör inget. 
Vi hittar lätt tillbaka igen.    

Fredrik Håkansson och Martina Arvidsson  
beundrar den nya uppehållsytan på Aleholm.
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Philip Karlsson
Elev på Aleholm 2007 till 
2010. 

Jag gick teknikprogrammet på 
Aleholm. I dag arbetar jag i ett 
RnD-team (Research and develop-
ment) på Orwak AB där vi är med 
och driver utvecklingen framåt 
inom recyclingbranschen.

Mitt bästa minne från Aleholmsko-
lan? Det är generellt bara fina min-
nen från mina 3 år, många skratt!

Andreas Alfvén
Elev på Aleholm 2011 till 
2014. 
Jag gick i klass TE11 (teknikpro-
grammet). Fram till Covid-19 slog 
till, våren 2020, så arbetade jag 
som pilot på Norwegian med bas 
på Arlanda. Detta är det bästa yrke 
man kan tänka sig, fullt med trev-
liga människor och en spännande 
karriär!

De bästa minnena jag har från 
Aleholm skulle jag säga är anting-
en de många fotbollsdagarna som 
man spelade klassvis, eller den 
extremt lyckade balen vi hade år 
2014. Båda minnena ledde till en 
fin gemenskap mellan klasserna på 
skolan!

Med Aleholm ut i livet
Vad tar man med sig från sina tre gymnasieår och hur ser 
vägvalen ut efter de olika programmen? Vi har bett några före 
detta elever berätta om sina bästa minnen från Aleholm och 
vad de jobbar med nu. 

FOTO: NATANAEL ALFVÉN

Ebba Leidhammar
Elev på Aleholm 2003 till 
2006. 

Jag är jurist och arbetar på Skatte-
verket i Gävle. Min arbetsuppgift 
är att vara ett juridiskt stöd för 
handläggare innan de fattar beslut. 
Jag handlägger även omprövning-
ar av beslut och driver Skattever-
kets talan i domstol.

Det är svårt att välja bara ett 
minne men det jag kommer att 
tänka på först är hur roligt vi hade 
på rasterna. Det fanns många bra 
ställen att sitta på och umgås. Jag 
tyckte alltid att skolan var lagom 
stor och att man hade närhet till 
både klassrum och vänner som 
gick andra program. Sedan minns 
jag självklart de kvinnliga lärarna. 
Jag tror inte att de tänkte på det 
men för mig var de oerhört starka 
förebilder som inspirerade mig till 
att både läsa vidare och våga mig 
på att studera utomlands.

FOTO: PRIVAT

FOTO: PRIVAT

FOTO: PIERRE KLASSON

Rebecca Rostedt
Elev på Aleholm 2011 till 
2014. 

Jag läste naturvetenskaps- 
programmet med inriktning natur. 
Efter studenten studerade jag 
vidare på Lunds Tekniska Högsko-
la vid Lunds Universitet till Bran-
dingenjör samt civilingenjör inom 
riskhantering. 
 
I dag arbetar jag som brand- och 
riskkonsult på FSD (Fire Safty 
Design AB) i Malmö där jag huvud-
sakligen projekterar brandskydd i 
diverse byggnader. 

Det som jag tyckte bäst om med 
Aleholm var den goda kontakt jag 
fick med mina klasskompisar men 
också med lärarna. Jag upplevde 
att mina lärare var intresserade 
av vad jag tyckte och tänkte. Min 
gymnasietid skiljer sig därmed en 
del jämfört med tiden på universi-
tet där man är anonym på ett annat 
sätt. Jag har också goda minnen 
från diverse aktiviteter som gjordes 
på skolan som till exempel fot-
bollsturneringar och en talangjakt 
där min klass (NA11) ställde upp 
med en fantastisk balettföreställ-
ning, haha! 

FOTO: PRIVAT

Linette Holmberg
Elev på Aleholm 2005 till 
2008. 
Jag tog studenten från Aleholms-
skolan 2008, där gick jag Livsmed-
elsprogrammet.

Idag arbetar jag som verksamhets-
chef/Transportledare på Martin 
Danielssons Åkeri.

Bästa minnena jag har från Ale-
holmsskolan är väl att det var en 
härlig tid med mycket gemenskap 
med vännerna som fanns där och 
då.

Sandra Sjöblad
Elev på Aleholm 2013 till 
2016. 

Jag gick naturvetenskapsprogram-
met på Aleholm. År 2017 började 
jag studera till apotekare i Göte-
borg. 

Jag ser tillbaka på hela gymnasie-
tiden som en rolig och lärorik tid. 
Jag trivdes väldigt bra på Aleholm 
och med mitt program. Jag har 
positiva minnen av vår handledare 
som hade ett stort engagemang i 
våra biologilektioner. Vi fick bland 
annat dissekera organ samt åka 
hem till honom där han visade 
hur han ympade ett äppelträd. Ett 
annat minne är under en sven-
skalektion då jag fick med mig två 
kompisar upp för att sjunga en låt 
av Cornelis Vreeswijk när jag sjöng 
och spelade gitarr. Det hela slutade 
i ett nervöst skratt!

FOTO: PRIVAT
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Det var under sensommaren 1993 som Aleholm för 
första gången öppnade upp sina portar för de första 
gymnasieeleverna. Det hade redan innan bedrivits 
gymnasieskoleverksamhet i Sävsjö kommun men då 
under skolstyrelsen i Vetlanda kommun som huvud-
man. Nu hade Sävsjö kommun äntligen fått sin egen 
gymnasieskola som gav elever möjligheter att studera 
på hemmaplan. 

Inledningsvis var det knapert med utbildningspro-
gram på den nystartade gymnasieskolan. De första 
gymnasieprogrammen som skolan antog elever till 
var bland annat industriprogrammet och barn- och 
fritidsprogrammet. I lokalerna startade även den 
eftergymnasiala utbildningen i form av Komvux upp 
sin verksamhet. 

Beslutet om att starta en gymnasieskola i lilla 
Sävsjö var inte helt självklart för kommunpolitikerna.  
Vad skulle Sävsjö kommun göra för att kunna locka 
till sig tillräckligt med elever? 

Uppstarten av livsmedelsprogrammet var en del av 
en unik satsning för att locka till sig elever från andra 
kommuner och orter, både inom och utanför Små-
lands gränser. Beslutet om att satsa på ett livsmed-
elsprogram uppkom redan under de första åren och 
motiverades av samarbete med det lokala näringslivet 
och Arbetsförmedlingen. Utbildningen skulle leda till 
jobb för eleverna! 

Och behov fanns det. I början av 1990-talet genom-
gick Sverige ett antal strukturella förändringar, sam-
tidigt som ekonomiska kriser följde på varandra. Vid 
den här tiden var Aleholm ganska ensam i Småland 
om att ha en utbildning med inriktining mot livsmed-
el och chark. Det visade sig snabbt att livsmedelspro-
grammet med en specifik nisch mot kött och chark 
var ett framgångsrecept för Aleholm. Flera elever fick 
jobb redan innan eller precis efter studenten under 
programmets första år.
Idag lever restaurang- och livsmedelsprogrammet 
vidare med inriktning mot bageri och konditori. 

Aleholm blev en lyckoträff
för mästerskytten Marcus
Denna kille har vunnit fyra SM-guld i rad. Han har tävlat i världscupen 
i tio års tid. Han har kvalificerat sig till EM-finaler fyra gånger och 2019 
kom han på en femte plats i Europamästerskapen.

Marcus Madsen heter denna 
välmeriterade luftgevärskytt. Han 
är 26 år och uppvuxen i Malmö. 
På frågan när han började träna 
skytte svarar han;
– Jag började träna luftgevärs-
skytte när jag var tio år, och 
flyttade till Sävsjö när jag var 
16. Aleholm är ju ett riksidrotts-
gymnasium för skyttesport och 
jag har trivts fantastiskt bra. Jag 
har bara goda erfarenheter. Bra 
lärare, rektorer och tränare. En 
fin förutsättning för att lyckas i 
min satsning.

Att välja ett skyttegymnasium 
blev helt avgörande för framtiden. 
En mer dedikerad skyttesatsning, 
jämfört med att bara ha det som 
hobby. Att valet föll på just Ale-
holms skyttegymnasium var en 

lyckoträff och berodde helt enkelt 
på att Marcus kände en av lärarna.

Efter gymnasiet sökte 
Marcus sig till Linköpings 
universitet. Han läste till 
civilingenjör i teknisk 
fysik. Men efter fyra år 
hoppade han av skolan, 
eftersom han ville satsa på 
skyttet mer helhjärtat. Sävsjö 
blev återigen hans bostadsort. 
– Jag ville komma tillbaka till 
Aleholms gymnasium för här finns 
den bästa möjligheten i Sverige att 
satsa professionellt. Det är samti-
digt en stor bonus att kunna åter-
vända och coacha, ge råd, inspi-
rera och motivera de elever som 
går skyttegymnasiet på Aleholm 
idag. Ett sätt att ”betala” tillbaka 
den fina utbildning jag själv har 

fått. Jag fick ett jobb på A-lack, 
som kunde kombineras med min 
skyttesatsning.

Från och med mars 
2020 tränar Marcus 
på heltid, tack vare ett 
stipendium han har 
fått. Han märker att 

resultaten blir bättre 
nu när han kan koncen-

trera sig på skytte, träning, 
fys, och återhämtning. Det ger bra 
möjligheter att konkurrera mot de 
bästa i Europa.
Marcus är uttagen i Top och 
Talang. Det är ett program som 
Sveriges olympiska kommitté 
(SOK) hanterar. Här finns de unga 
som SOK anser har potential att 
vara med i truppen som får åka till 
kommande OS.

Livsmedelsprogrammet 
satte Aleholm på kartan

Marcus Madsen flyttade till Sävsjö 
för att gå skyttegymnasiet. 
FOTO: PRIVAT

Bullbak på Aleholms restaurang- 
och livsmedelsprogram.
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– De elever vi har i Sävsjö har en 
annan grundtrygghet, de är grun-
dade i sig själva, menar Per-Olof 
Andersson. 

Han lutar sig tillbaka i stolen 
och funderar. Det är svårt att sätta 
fingret på det men han tror att det 
hänger ihop med att både Sävsjö 
som stad och Aleholm som skola 
är lite mindre.
– Som elev är man inte anonym. 
Folk vet vem man är och man be-
höver inte kämpa för sin plats och 
för att bli bekräftad. Det skapar en 
trygghet och ett lugnare klimat i 
klassrummet, menar han. 

PeO har hand om grundkursen i 
teknik för ettorna och inriktning-
en Design och produktutveckling 
som väljs till andra året. I den 
ingår bland annat att lära sig olika 
ritprogram för hus och mekanisk 
produktion och en fördjupning 
i hållbar samhällsbyggnad. Och 
PeO tar med sig erfarenheten av 

sitt eget arbetsliv som civilin-
genjör inom teknisk fysik, in i 
klassrummet. 

Innan han sadlade om till 
lärare var PeO utvecklingschef på 
Ericsson. Men i samband med att 
företaget krisade började han fun-
dera kring hur han ville att livet 
skulle se ut. PeO utbildade sig till 
lärare och började jobba i Järfälla 
kommun. Efter ett tag var det dags 
för nästa steg.
– Jag insåg att jag inte ville vara 
kvar i stressen i Stockholm. Min 
pappa är född i Bäckaby och där-
för sökte jag mig till Småland och 
hittade ett hus i Landsbro. 

Parallellt med flytt och renove-
ring började en dubbel rekryte-
ringsprocess. PeO fick jobberbju-
dande både från Aleholm och från 
Njudungsgymnasiet i Vetlanda, 
men valde till sist Aleholm. 
– Det kändes spännande att jobba 
på en liten skola. Jag har inget 

emot Njudung, det är en bra skola, 
men på Aleholm skulle jag få lägga 
upp inriktningen och utveckla den 
efter eget huvud, berättar han. 

Det märks att han trivs med sitt 
val och han berömmer ofta och 
gärna sina kollegor och framför 
allt sina elever. Visst finns det pro-
blem i Sävsjö också, men den där 
grundtryggheten skapar en positiv 
spiral, menar han.
– Det finns ett driv och en attityd 
att skolan är viktig även hos de 
elever som kanske inte vet vad de 
ska göra sedan. Det här är helt 
enkelt elever som vill, som inte är 
rädda för att ställa frågor och som 
vågar prova nya saker. Det har 
gett mig en nytändning som lära-
re, avslutar Per-Olof Andersson.  

”Eleverna har en 
grundtrygghet här”
De flesta känner nog igen honom som PeO.  
En engagerad lärare på teknikprogrammet med tydlig 
stockholmsdialekt. Järfälla kommun utanför Stockholm 
byttes mot Sävsjö för cirka tre år sedan och visst finns 
det skillnader mellan den stora och den lilla staden. 
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Till återvinningscentralerna i 
Vrigstad och i Flishult ska du åka 
om du behöver slänga:
• Möbler,
• elektronik,
• plast och metall som inte är 

förpackningar,
• målarfärg,
• keramik, med mera.

Tippen ÅtervinningenSoptunnan

Rätt sopsortering är en vinst för miljön och bidrar 
till ett mer hållbart samhälle. Det är viktigt att vi alla 
hjälps åt. Har du koll på vad som ska slängas var? Och 
varför är det så viktigt egentligen?

Återvinnavinna

I Sävsjö kommun har vi tre olika aktörer som 
tar hand om avfall. Kretslopp Sydost (KSRR) 
driver återvinningscentralerna och tar hand 
om dina hushållssopor. Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen (FTI) tömmer åter-
vinningsstationerna och Njudung Energi tar 
hand om avfall från företag, men arbetar även 
med återvinning inom andra områden.

På de här sidorna kan du läsa mer om dessa 
olika aktörer och hur de jobbar. Vi berättar 
varför det är viktigt att sortera rätt för att 
avfallet ska kunna tas om hand och bli till nya 
produkter. 

Läs också de vanligaste felsorteringarna – 
testa dig själv, vänner och familj. 

Lägg matavfall i grön påse och 
restavfall i röd eller annan påse.
Restavfall kan vara:
• Kuvert med och utan fönster,
• bomullstussar,
• blöjor, 
• bindor och tamponger,
• dammsugarpåsar, 
• disk- och tandborstar,
• kattsand, med mera.
Glöm inte att knyta  
en dubbelknut!

På återvinningsstationen ska du 
tänka på att lägga rätt förpack-
ning i rätt kärl:
• Tidningar,
• pappersförpackningar,
• plastförpackningar (både 

hårda och mjuka),
• konservburkar och metall-

burkar du ej kan panta,
• glasburkar och flaskor.

Tekniklärare Per-Olof Andersson trivs 
med både kollegor och elever. 



Du köper något nytt, en schampoflaska, ketchup 
eller annat. De flesta varor kommer i någon form 
av förpackning, i det här fallet en plastförpack-
ning. 

Du använder varan, och när den är slut, har du 
kvar en tom plastförpackning.  
Den lämnar du kanske i ditt miljörum, i ett kärl 
på din uppfart, eller tar med den nästan gång du 
ska till återvinningsstationen? 

När du har lämnat din förpackning så ser FTI till 
att allt material samlas in och att så mycket som 
möjligt av det återvinns. Materialet hämtas med 
tömningsbilar och körs till anläggningar där det 
grovsorteras och pressas ihop till stora balar.

Sedan körs balarna till en speciell sorteringsan-
läggning. I Motala finns en av Europas effektivas-
te anläggningar som tar emot plastförpackningar 
från hela Sverige.

Mjuka plastförpackningarna skiljs från hårda med 
hjälp av fläktar som blåser bort den lättare mjuk-
plasten. De olika plastmaterialen identifieras med 
hjälp av infrarött ljus, pressas ihop till nya balar 
och skickas vidare till nästa anläggning.

På den tredje anläggningen tvättas materialet och 
mals ned till små kulor. Kulorna säljs till företag 
som använder dem som råvara i sin tillverkning. 

Din tomma ketchupflaska blir kanske en leksaks-
bil, en resväska eller en del av en dammsugare!

Cirkeln är sluten!

تكون هذه البداية  لشيء كبير. في كل مرة تضع فيها بعض العبوات أو الصحف إلعادة التدوير 
غطاء الزجاجة القديم يمكن أن يتحول إلى إلى صفائح معدنية  

جديدة لهياكل السيارات. علبة مسحوق الغسيل الفارغة يمكن 

أن تتحول إلى صندوق أحذية جديد مثال. جريدة األمس يمكن أن 

تصبح عناوين أخبار الغد. تستخدم المواد الخام الطبيعية مرة 

عالم أفضل نعيش فيه.أخرى ويتم توفير الكثير من الطاقة. وبذلك نساعد جميًعا في خلق 

إعادة التدوير مكسب للجميع

إعادة التدوير

مسؤولية المنِتج

كز إعادة التدوير مرا

كثر معلومات أ

تؤخذ جميع األغلفة والصحف التي يتم جمعها إلعادة التدوير لتصبح عبوات جديدة أو 

منتجات جديدة. يمكن أن تصبح العبوات البالستيكية أحد مدخالت صناعة فرش الغسيل 

وأواني النباتات واألكياس البالستيكية مثال. الزجاج واألغلفة عادة ما تعود أغلفة مرة أخرى. 

لدينا قاعدة في السويد تسمى مسؤولية المنِتج. وهذا يعني أن الشركات التي تصنع أو تبيع مطبخ أو ورق صحف مرة أخرى.والعبوات المعدنية يمكن أن تصبح قضبان تسليح ويمكن للصحف القديمة أن تصبح ورق 

العبوات والصحف هي المسؤولة عن جمع وإعادة تدوير منتجاتها. 

في Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ( FTI) نعمل نيابة عن هذه الشركات. نريد  

أن نجعل من السهل عليك إعادة التدوير مع زيادة الفوائد البيئية إلعادة التدوير في الوقت 
كز إعادة التدوير الخالية من العمال في السويد. تلك هي األماكن نفسه. لكننا نحتاج إلى مساعدتكم للنجاح في ذلك. FTI مسؤولة عن جميع مرا

التي يجب أن تأخذ إليها الصحف واألغلفة البالستيكية والورقية والمعدنية والزجاجية إلعادة 

والصحف إلى هناك. تدويرها. إذا كنت تعيش في مبنى سكني به نقطة إعادة تدوير جماعي، فيجب أن تأخذ األغلفة 
www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation على موقع

 يمكنك أن تعرف مكان أقرب مركز إعادة تدوير لك، ومواعيد تفريغها وتتنظيفها. كما يمكنك 

أيًضا العثور على كتيبات إرشادية عن الفرز ومقاطع فيديو حول إعادة التدوير ونصائح 
باإلضافة إلى معلومات حول منظمتنا هذه.

إذا كان لديك أي أسئلة حول إعادة تدوير الصحف األغلفة، يرجى التواصل معنا عبر  

kontakt@ftiab.se أو االتصال بنا على 11 03 88 0200. إذا كانت لديك أسئلة حول 

النفايات الضخمة أو السماد العضوي أو النفايات الكهربائية أو غيرها من المشكالت األخرى ، 

.www.sopor.nu  فيرجى االتصال بالسلطة المحلية أو قراءة المزيد على الموقع

Arabiska
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GUIDE: Sortera rätt GUIDE: Sortera rätt

Minskad energiåtgång, mindre belastning 
på miljön och inga sopberg är bara några av 
fördelarna med att använda naturens resur-
ser om och om igen. 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI:s) upp-
drag är att samla in förpackningar i hela Sverige för 
att de ska kunna återvinnas i så hög grad som möjligt. 
– Att återvinna är något som alla kan göra för att bi-
dra till en bättre miljö och vår ambition är att det ska 
vara enkelt och att man ska förstå att man verkligen 

gör nytta. För varje förpackning räknas, säger Veroni-
ca Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Hon fortsätter med att tipsa om en satsning för bar-
nen, nämligen Materialvärlden, ett pedagogiskt mate-
rial för att lära barn om återvinning på ett lekfullt sätt. 
På webbplatsen materialvärlden.se kan vuxna och 
barn tillsammans lära känna Bånk, Prasslis, Plop-
pa och de andra i materialisgänget. Här finns spel, 
uppdrag, musikvideo och filmer där man lär sig vilken 
materialis som äter vad och varför det är så viktigt att 
återvinna! 

Alla vinner när du återvinner 
– varje förpackning räknas

Så funkar återvinning 
i praktiken

Sortera rätt på  
återvinningsstationen
Om fel förpackning hamnar på fel ställe kan det 
påverka kvalitén på det återvunna materialet och 
till och med vara farligt. Ibland kan det vara svårt att 
veta vad som ska läggas var, så här får du några tips.

1

2

3

4

5
6

Tänk "förpackning" 
Allt annat  - leksaker, elektro-

nik, stekpannor, dricksglas med 
mera ska lämnas på den beman-

nade återvinningscentralen.  

Läs på skyltarna 
På återvinninggsstationen  
finns skyltar som talar om  

vad som ska läggas var. 

Sorteringsguide på webben
Är du osäker på vilket material  
din förpackning är gjord av kan  

du söka i sorteringsguiden på FTI:s 
webbplats ftiab.se.  

Fler språk
Sorteringsguider på flera språk finns  

på ftiab.se/sorteringsblad. 

Fler tips och test på nästa sida!
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GUIDE: Sortera rätt

Knyckla ihop chipspåsen
Här är tre exempel på förpackningar 
som ofta hamnar i fel återvinningskärl: 

• Chipspåsar  
Är du osäker på om den är av 
plast eller metall, testa att knyckla 
ihop den. Vecklar den ut sig igen 
ska den sorteras som plastför-
packning, behåller den sin form 
ska den sorteras som metallför-
packning.

• Smörpaket  
Här är det ofta olika material i lock 
och bytta. Läs på förpackningen 
hur respektive del ska sorteras.

• Tidningar och pappers- 
förpackningar  
Här är det lätt att tänka att det är 
samma material (trä) i grunden, 
men processerna ser olika ut och 
det är därför viktigt att skilja dem 
åt och lägga dem rätt. Tidning-
ar ska i tidningsbehållaren, och 
pappersförpackningar i pappers-
förpackningsbehållaren.  

Testa din
sorterings-koll
Har du koll på vad som ska slängas var? 
Testa dina kunskaper med vårt kryss.  
Vänd på sidan för att se de rätta svaren.

Spik

Bag-in-box

Aluminiumform

Stekpanna

Plastleksak

Porslinsmugg

Värmeljus

Nagellack

Kuvert

Dammsugarpåsar

Rätt svar:
Spik - Tippen, byggavfall.
Bag-in-box - Återvinningen, papplådan sorteras som pappersförpackning och innerde-
len som plastförpackning.
Aluminiumform - Engångsformar av typen du köper ostkaka i sorteras som metallför-
packning på återvinningsstationen. 
Stekpanna - Sorteras som grovavfall. Du kan beställa hämtning eller ta med till tippen.
Plastleksak -  Sorteras som grovavfall. Du kan beställa hämtning eller ta med till tippen.
Porslinsmugg - I små mängder kan du slänga det i röd påse. Resterna blir kvar i askan i 
värmeverket. Större mängder ska till tippen.
Värmeljus - Tippen, metall. Dela på formen och metallbrickan i botten annars kan inte 
aluminiumet återvinnas.
Nagelack - Tippen, sorteras som farligt avfall. Får inte läggas i soptunnan eller hällas ut 
i avloppet. 
Kuvert - Soptunnan, röd påse. Kuvert och fönsterkuvert ska inte slängas i tidningsåter-
vinningen eftersom limmet försämrar återvinningsprocessen.
Dammsugarpåsar - Soptunnan, röd påse. 

Vi har hämtat vår information från webbsidan sopkollen.se. Där kan 
du också hitta mer svar på frågor om sopsortering.

TIPPEN TUNNAN ÅTERVIN-
NINGEN

Fler
tips!
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Fortfarande din  
lokala leverantör!
Vid årsskiftet lämnade vi över ansva-
ret för hushållsavfall till Kretslopp 
Sydost, men vi är fortfarande din 
lokala leverantör av el, fjärrvärme 
och VA. 

Välkommen att höra av dig till oss! 
Vår kundservice har öppet vardagar 
8-16, lunch 12-13. Just nu har vi 
stängt för fysiska besök, men det är 
ändå enkelt att nå oss.

Skicka e-post till info@njudung.se

Chatta med oss på njudung.se 

Ring 0383-76 38 00

1616

Vi slår hål på myten 
om fjärrvärme
Omodernt och krångligt och dyrt. Ja, det finns många fördomar om fjärr- 
värme. Men här kommer ett glatt besked från oss: Fjärrvärme är långsiktigt 
och smidigt och prisvärt. 

Det är dessutom ett hållbart och klimatvänligt uppvärmningssätt. Vi kan också 
lägga till väldigt få avbrott på våra fjärrvärmeleveranser, vilket gör det bekym-
mersfritt. Våra fjärrvärmekunder har det helt enkelt varmt och skönt hemma och 
varmvatten i kranen, utan ansträngning. Visst vore det skönt att ha det så?

Kontakta oss och prata fjärrvärme, vetja! Vi kan ta reda på om det är möjligt för 
dig att ha fjärrvärme, vi hjälper dig att räkna på kostnaden och tillsammans tar vi 
fram en tidplan för en installation.

Har du fjärrvärme redan? Då kan du teckna ett förmånligt serviceavtal med oss, 
som gör det ännu enklare att ha fjärrvärme. 

Telefon 0383-76 38 00 (kundservice)

E-post fjarrvarme@njudung.se

Vill du slippa tänka på din uppvärmning 
är det fjärrvärme du ska välja.

Välj hållbar el!
Vill du välja hållbart och köpa 
förnybar och lokalproducerad el? 
Kontakta oss, så pratar vi vidare 
om det bästa elavtalet för just dig. 
E-post elhandel@njudung.se eller 
telefon 0383-76 38 14.

Njudung Energis 
elhandlare, Anton 

Petersén, ser fram 
emot att prata el 
med dig.



181818

Information från Njudung Energi

191919

PorträttInformation från Njudung Energi

Malin Andersson är 27 år och bor i Sävsjö tillsam-
mans med sambo och två små barn. Under de senaste 
tre åren har hon studerat på socionomprogrammet i 
Kalmar och kommer snart vara klar med sin utbild-
ning. Malin har under sina år som student arbetat 
inom både funktionshinderomsorgen och socialpsy-
kiatrin i Sävsjö kommun, bland annat som stödas-
sistent åt personer som är i behov av stöttning och 
omsorg i vardagen. 

Malin fick upp ögonen för kommunens sommar-
vikariat inom vården via kommunens kampanj om 
”bästa jobbet” på sociala medier. En kampanj som 
fokuserar på att rekrytera ungdomar till sommarjobb 
inom vård och omsorg. 
― Jag hade flera gånger tänkt att jag skulle ta mina 
sommarlov till att prova på flera olika yrken inom 
vård- och omsorg, berättar Malin.  

– När jag på sociala medier såg att det söktes som-
marvikarier så skrev jag ihop ett CV och skickade in 
det via kommunens hemsida. 

Det finns många fördelar med att arbeta inom vård- 
och omsorg. För det första anser Malin att det är ett 
mycket betydelsefullt arbete där man som anställd 
stöttar brukare i deras vardag. Sommarjobbet ger 
även Malin tid för familjen och andra aktiviteter. 
– Med varierande tider får man också tid att göra 
saker mitt i veckorna eller på förmiddagarna. 
Malin uppmuntrar både studenter och andra ung-
domar att söka möjligheten till sommarjobb inom 
vården. 
― Jag tycker att alla borde ta chansen att välja att 
jobba inom vård och omsorg, ett givande och lärorikt 
jobb där man både får utmana sig själv, men även 
stötta andra.

 

   Sök redan idag på  savsjo.se/bästajobbet

Bästa jobbet!
Du behövs – mer än någonsin! 
Sommarvikariat inom vård och omsorg. 
Alla som vill får jobba heltid.

Vi är kranmärkta! Är du? 

Ett av våra största projekt någonsin, att byta alla 
elmätare i Sävsjö och Vetlanda, startade hösten 2020 
och pågår för fullt. Just nu är det Njudung Energis 
egna medarbetare som byter elmätarna på landsbyg-
den. 

I början av mars kommer Lysmasken Energi och Mät-
teknik AB tillbaka och fortsätter byta elmätare i Säv-
sjö centralort och Vallsjöområdet. Lysmasken, som 

vi anlitar för jobbet, är ett företag som har massor av 
erfarenhet från liknande projekt. 

Sammanlagt ska vi byta 3 500 elmätare i Sävsjö. 

På njudung.se kan du läsa mer om varför vi gör detta 
och där hittar du också praktisk information om hur 
det går till att byta elmätare.

”Ett lätt och piggt vatten som släcker 
törsten”. Så lät det hedersomnäm-
nande som Sävsjö kommun fick un-
der Kranvattentävlingens regionfinal 
som hölls i Växjö under förra hösten. 

104 kommuner var med och tävlade 
om vilken kommun som hade godast 
dricksvatten, och även om det inte 
räckte hela vägen fram är vi väldigt 
stolta. 

I samband med att kranvattentävling-
en hölls, blev vi nämligen Kranmärkta. 

Detta är en hållbarhetsmärkning för 
verksamheter som väljer kranvatten 
istället för vatten på flaska. Därför har 
vi nu helt gått över till kranvatten i alla 
våra verksamheter. 

Att använda vattnet vi har i kranen är 
inte bara väldigt ekonomiskt, utan 
även miljövänligt. Förpackat vatten 
kräver både tillverkning och långa 
transporter, och visst känns det lite 
onödigt, när vi har vårt vattenverk ett 
stenkast bort som levererar gott och 
färskt vatten på bara några sekunder.

Malin om ”Bästa jobbet”: 

– Alla borde 
ta chansen

Elmätarbytena fortsätter



Martina Arvidsson
Barn- och utbildningschef, Sävsjö kommun

Framåtblick

   Sök redan idag på  savsjo.se/bästajobbet

Snart är det 
sommar igen!
Sök jobb som semester- 
vikarie inom vård och 
omsorg. Du behövs mer 
än någonsin.

Bästa 
jobbet!

Alla är vi en del i 
att forma framtiden
Att få se barn och elever utvecklas måste vara bland 
det bästa jobb man kan ha. Att tillsammans vara med 
och utbilda framtidens medborgare, arbetskraft och våra 
kommande kollegor.  

Som ny barn- och utbildningschef ser jag med stolt-
het och ödmjukhet fram emot detta uppdrag. Jag har 
arbetat många år i skolans värld både som lärare, rektor, 
kvalitetschef och biträdande barn- och utbildningschef. 
Genom åren har mina uppdrag varit olika, men det ab-
solut viktigaste i uppdragen är mötena med alla barn och 
elever, de ger så mycket tillbaka.   

Förskolan och skolan utvecklas hela tiden för att 
erbjuda tillgängliga lärmiljöer där barn och elever möts, 
lär och skapar. Där undervisningen är viktig för att barn/
elever ska förstå samband och kunna tillämpa kunska-
pen i nya sammanhang. En dimension ytterligare är det 
aktiva arbetet som sker kring värderingar, bemötande 
och medmänsklighet. 

Vi som arbetar i skolan är här för alla barn och elev-
er och vi bidrar till deras utveckling, men det är också 
viktigt att tänka på att alla i samhället är med och bidrar 
till den uppväxt som vi ger våra barn och ungdomar. 
Relationer skapas i alla sammanhang, i familjen, tillsam-
mans med släkt och vänner och genom fritidsaktiviteter. 
Ja, i alla möten som sker är vi en del i att forma det som 
ligger framför oss.  

Så låt oss alla hjälpas åt att forma framtiden  
tillsammans.  


