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   – Feedback och beröm är viktigt för att lyck-
as. Att lyfta fram goda beteenden, istället för 
att fokusera på det som är mindre bra. På så 
vis kan vi inspirera varandra till miljösmarta 
handlingar i vardagen, säger Britt-Marie. 
   – Det gäller också att ta steget. Börja sortera 
mera, göra smarta inköp och minimera avfal-
let. Att vara miljösmart i vardagen spar både 
tid och pengar, säger Britt-Marie. 

Miljösmart företagande
Kunskap och rätt förutsättningar är nyckeln 
till en kostnadseffektiv avfallshantering och 
miljösmart verksamhet. Gästrike återvinnare 
erbjuder företag både miljöutbildningar och 
behovsanalys av avfallsflöden. 

Vill du veta mer? Ring oss!
Ulrika Svensson, 026-17 84 18, 
ulrika.svensson@gastrikeatervinnare.se.
Britt-Marie Berglund, 026-17 29 25, 
britt-marie.berglund@gastrikeatervinnare.se.

Nu satsar Hofors kommun på möjlig-
heter för en miljösmart vardag i sina 
verksamheter. - Det ska vara lätt att 
göra rätt, säger Ulrika Svensson, miljö-
koordinator på Gästrike återvinnare. 
Hon har fått uppdraget att se över 
avfallshanteringen och komma med 
förbättringsförslag. 

Först ut är kommunhuset, Persgården och 
Petreskolan. Ulrika vet hur viktigt det är att 
utgå från verksamhetens specifika behov.  
   – Jag gör alltid ett besök på plats för att gå 
runt i lokalerna och fråga personalen hur de 
vill göra. De flesta har många bra förbättrings-
förslag. När jag fått förståelse för verksamhe-
ten kan jag ge förslag på vad som kan fungera 
och underlätta för deras sortering. Det är vik-
tigt att se till helheten, säger Ulrika. 
   – Det är ju personalen som gör jobbet. Det 
ska vara kul och enkelt att återvinna och för 
det krävs rätt förutsättningar och kunskap, 
fortsätter Ulrika. 

Feedback och beröm
Alla chefer i kommunens verksamheter och 
ledande förtroendevalda har gått Gästrike åter-
vinnares miljöutbildning. Britt-Marie Berglund, 
miljöpedagog, berättar att en viktig del i ut-
bildningen är hur vi kan sätta upp miljösmarta 
mål och nå dem. 

Sopsortering för framtiden

”      Att vara miljösmart      
i vardagen spar både
tid och pengar.

Det ska vara lätt att göra rätt, säger Ulrika Svensson, miljökoordninator Gästrike återvinnare. 

Läs mer om våra erbjudanden på vår webbsida, 
www.gastrikeatervinnare.se. 

Eller följ QR-koden genom att scanna den med 
din smartphone. QR-appar är gratis och finns 
för Iphone och Android. 

Alla vinnare med energiåtervinning
Hofors Energi arbetar konti-
nuerligt med att energieffek-
tivisera tillsammans med sina 
kunder.
   - Vi använder spillvärme som 
en energiråvara vilket minskar 
våra produktionskostnader 
samt får en positiv effekt på 
miljön i Hofors säger Jonny 
Östling kundansvarig på 
Hofors Energi.

Hofors Energi har en nära industri-
samverkan sedan många år. Före-
taget medverkar i såväl storskaliga 
som småskaliga projekt. Ett av de 
senare är samarbetet med Arc Me-
tal & Ovako. Arc Metal som befin-
ner sig inom Ovakos industriområde 
smälter skrot, främst katalysatorer, 
och återvinner ädelmetallen platina.
   - Spillvärme från Arc Metals ug-
nar återvinns via Ovakos luftburna 
ventilations- och värmeanläggning 
för uppvärmning av en närliggande 
lokal, kylvattnet som återvinns håller 
ca 55 grader. Krävs ytterligare energi 
används fjärrvärmen.
   Återvinningen motsvarar ca 15 
normalstora villors årsförbrukning. 
Det som tidigare var ett problem för 
Arc Metal – hur kyla ner ugnarna för 
att undgå överhettning – har nu blivit 
till en resurs.

Pär Rosendahl är vd på Arc Metal:
   - Genom samarbetet får vi an-
vändning av lågvärdig värme och 
är numera en nettoleverantör av 
värme, istället för tvärtom. Det här 
är otroligt positivt och ett koncept 
som borde kunna appliceras på fler 
anläggningar i Hofors.

Ny prismodell
För att ytterligare stärka kundernas 
valfrihet inför Hofors Energi en ny 
prismodell vid årskiftet.

- Vi vill synliggöra värdeskapande 
åtgärder som bidrar till lägre energi-
kostnader för våra kunder. Därmed 
får kunderna upp ögonen för hur de 
ser på sin fastighets energibehov. Vi 
utvecklar och förfinar återvinnings-
anläggningar i nära samverkan med 
våra kunder, säger Per Persson, 
regionchef Värmevärden.

Hofors Energis samarbete med nä-
ringslivet och Hofors kommun fort-
sätter som tidigare med ambitionen 
att göra industrin självförsörjande 
på restenergi och i framtiden möjlig-
göra ett bränslefritt Hofors.
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Hofors Energi AB pro-
ducerar och distribuerar 
fjärrvärme till slutkund 
inom Hofors kommun 
samt producerar och dist-
ribuerar ånga till Ovako. 

Sedan 2011 ägs Hofors 
Energi AB av Hofors 
kommun (40 procent) 
och Värmevärden (60 
procent). Värmevärden 
är ett energiföretag med 
främst produktion och 
distribution av fjärrvärme 
i sin verksamhet.  

Tel: 0290-76 50 00 • www.hoforsenergi.se


