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Vår strävan efter det 
hållbara samhället
Denna utgåva av Tillsammanstidningen 
handlar om vårt miljöengagemang här 
i Sävsjö. Vad vi gjort och hur vi ser på 
miljöfrågorna. 

Men först lite historik. Miljörörelserna 
började bli ljudliga för ungefär fyrtio år 
sedan, vilket bland annat utmynnade i 
att miljöpartiet bildades i Sverige. Året 
var då 1981. Några år senare skrev 
cancerläkaren Karl-Henrik Robert boken 
”Det naturliga steget” med utgångs-
punkt från den gröna cellen och att man 
skulle undvika koncentrationsökningar 
av ämnen från jordskorpan. Brundland-
kommissionen lade 1987 fast defini-
tionen av en hållbar utveckling för ett 
samhälle: ”En hållbar utveckling är en 
utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfreds-
ställa sina behov”, och 1992 underteck-
nade miljöminister Olof Johansson för 
Sveriges del Agenda-21-uppgörelsen 
i Rio de Janeiro. Denna innebar att 
samtliga länder och stater som gick med 
i nätverket förband sig att upprätta en 
egen agenda 21-plan, det vill säga en 
egen dagordning för sin strävan mot ett 
hållbart samhälle under 2000-talet (the 
21st century).

Vad gjorde vi i Sävsjö? Jo, den då nya 
plan-och bygglagen krävde att alla 
kommuner skulle ha en ständigt ak-
tuell översiktsplan och vi beslöt oss 
för att integrera upprättandet av vår 
 agenda-21-plan med översiktsplanear-
betet under benämningen: ”Vår bit av 
Småland”. Ett ganska naturligt grepp 
eftersom man självklart inte kan göra 
en översiktsplan utan att beakta miljö-
konsekvenserna. Vi gick samtidigt med 
som adertonde kommun i Sveriges Eko-
kommuner. En organisation som nu har 
nästan hundra medlemskommuner.

Efter att miljöminister Anna Lindh 
presenterat den nya miljöbalken år 
1999, inleddes ett bra och nödvändigt 
Höglandssamarbete inom bland an-
nat miljöinspektionen, och vidare bjöd 
kommunen allmänheten i Sävsjö på 
visning av Al Gores film ”En obekväm 
sanning”. År 2008 invigdes Stockaryds-
terminalen där regionens skogsföretag 
lastar om virke från lastbil till tåg med 

en betydande koldioxidreduktion i delar 
av  Mellansverige som följd. Vår biogas-
anläggning togs i bruk år 2012, och året 
därpå invigdes tankstället för fordons-
gas.

Listan på kommunens miljöåtgärder är 
som synes ganska imponerande, men 
längre lär den bli. För genom det så 
kallade Borgmästaravtalet som kom-
munfullmäktiges ordförande Ingvar 
Jarfjord undertecknade 2012, förband 
sig kommunen att delta i ett europeiskt 
samarbete med strävan att gemensamt 
fram till 2020 sänka koldioxidhalten 
med 20 procent. 

Vi kommer därför under de kommande 
åren prioritera att minska kommunens 
transporter, göra koncernens fastigheter 
mer energisnåla och delta i Earth hour. 
Finge jag själv välja skulle jag vilja ha 
betydligt mer ekologisk och närodlad 
mat i kommunens kök och matsalar, 
men här har vi som bekant lagen om of-
fentlig upphandling som delvis begrän-
sar ambitionen.

Med hopp om en härlig vinter.

Per Thörnqvist 
Kommunchef
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Barnen är 
  framtiden
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Barnen på Natur- och miljöför-
skolan i Sävsjö, står prydligt i kö 
och tar med ivriga händer emot 
metallburkar, glasflaskor och 
plastförpackningar som de med 
stort allvar slänger i rätt contai-
ner vid återvinningsstationen. 

— Det här är något alla barn på 
förskolan gör regelbundet, berättar 
Kristina Jönsson, en av förskollä-
rarna. Vi är övertygade om att det vi 
lär barnen när de är små, det har de 
med sig hela livet.

Och det är så det är på Natur och 
miljöförskolan. Det finns ett helhets-
tänkande som grundar sig i tanken 
att allt hör ihop. Är barnen med och 
sorterar avfall så lär de sig att det 
blir nya tidningar av gamla tidningar 
och att man kan göra Lego av gam-
mal plast. Och att fleecetröjor görs 
av plastflaskor. 

— På våren köper vi fjärilslarver som 
blir till puppor och när de har blivit 
fjärilar har vi fjärilssläpp på våren, 
berättar Kristina. 

Förskolan har sin bas på Ljunga-
gatan i Sävsjö men man är väldigt 
mycket ute. De går till exempel-
vis till skogen vid Ljunga Park och 
Socker-Klaras lekpark. På avdel-

ningen Skogsmusen äts lunch och 
mellanmål utomhus så länge barnen 
inte behöver ha vantar på sig. 

— Det är först när vantarna kom-
mer på som vi äter inomhus. Och 
att vara så mycket i skogen gör 
leken mer jämställd menar Kristina. 
I skogen finns inte så många in-
vanda roller utan alla kan vara med 
och upptäcka naturen och skapa sin 
egen plattform som man har glädje 
av även som vuxen.

Hönor och odling
Barnen är med och odlar grönsaker i 
odlingslådor och man har även egna 
höns som man turas om att sköta. 
Detta ger förstås upphov till samtal 
där det är lätt att vidga vyerna och 
ta in andra aspekter som exempelvis 
vilka husdjur man har och hur man 
odlar i andra länder och om det finns 
samma frukt och grönsaker överallt. 

Återigen helheten och tanken om att 
vi alla delar samma jord.

Barnen gör också studiebesök i mat-
affärer och kollar hur mycket mat 
det finns som är ekologisk och märkt 
med KRAV eller fairtrade. Detta gör 
avtryck hos barnen och Kristina be-
rättar om den gången en pappa kom 
och sa att han inte hade fått köpa 

det vanliga kaffet utan blivit tillsagd 
av sitt barn att han skulle köpa rätt-
visemärkt. 

På Natur och miljöförskolan finns det 
fem avdelningar (Vitsippan, Tranbä-
ret, Skogsmusen, Kotten och Dag-
barnvårdarna). Totalt finns det över 
100 barn inskrivna och alla avdel-
ningar arbetar med Grön Flagg. 

— För att lyckas med att arbeta 
med Grön Flagg så krävs det att 
all personal är överens om att man 
vill arbeta på det sättet. Då blir det 
mycket lättare menar Kristina Jöns-
son.

Fakta: Stiftelsen Håll Sverige Rent 
är en ideell organisation som ver-
kar för minskad nedskräpning, ökad 
återvinning och för att främja indivi-
ders och organisationers miljöansvar. 
Genom verktyget och certifieringen 
Grön Flagg driver organisationen 
Sveriges största nätverk för skolor 
och förskolor som vill vara med och 
arbeta för en hållbar utveckling. Man 
arbetar med olika teman, som ex-
empelvis kretslopp, hälsa och livsstil, 
konsumtion, närmiljö och vattenre-
surser. När man har arbetat färdigt 
med ett tema får man ett certifikat 
för sitt arbete. 

Barnen och personalen på  Natur- och miljöförskolan arbetar aktivt för en hållbar utveckling.
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Vi vill göra rätt 
       från början
— Arbetet för en hållbar ut-
veckling pågår ständigt, säger 
vård- och omsorgschef Lena An-
dersson och Lillemor Hultqvist, 
administrativ chef, på social-
förvaltningen i Sävsjö. 

Och det pågår på många plan. Allt 
ifrån att vara en av förutsättningar-
na vid upphandlingar till att med-
vetandegöra personalen att inse att 
det även har betydelse vad man 
gör i det lilla.

Inom äldreomsorgen har man till-
sammans med länsstyrelsen jobbat 
i ett projekt som kallas Effektivare 
hemtjänst resor. 

— Det innebär att personalen pla-
nerar resorna till kunderna på ett 
så optimalt sätt som möjligt, sett 
ur miljösynpunkt, berättar Lena 
Andersson. 

— Och en bra bieffekt har blivit att 
kontinuiteten för de äldre har blivit 
mycket bättre.

Så är det nästan alltid. 

Det följer ofta med goda synergi-
effekter när man fokuserar på arbe-
tet för ett hållbarare samhälle. 

Som på Jobbhuset. 

Där är man när man behöver lite 
extra stöd för att komma in i det 
ordinarie arbetslivet och då är det 

givetvis viktigt med bra och goda 
arbetsuppgifter. 

En av dem är att man hjälper andra 
förvaltningar inom kommunen att 

renovera och laga möbler så att de 
går att använda ytterligare en tid. 

— För ett tag sedan renove-

rade Jobbhuset samtliga stolar till 
 Hofgårds skolans matsal, säger Lille-
mor Hultqvist. Man har även målat 
äldreomsorgens utemöbler och när 
det gäller hjälpmedel av olika slag 
så renoveras dessa när det går. 

Jobbhuset tvättar också arbets-
kläderna till äldreomsorgens 
personal. Det innebär inte bara en 
meningsfull arbetsuppgift, utan har 
också den vinsten att koldioxid-
utsläppen minskar.

— Vi slipper ju transportera klä-
derna till annan ort för tvätt, säger 
Lillemor. 

På fordonssidan är det en själv-
klarhet att succesivt byta ut bilarna 
till miljövänliga biogasbilar. Och 
det är också en självklarhet att 
personalen inom förvaltningen och 
hemtjänsten använder cyklar när 
man ska transportera sig kortare 
sträckor i tjänsten. 

— Förutom att det är miljövänligt 
har det även det goda med sig att 
våra medarbetare får frisk luft och 
motion, säger Lena och Lillemor. 

Och de är också ense om att detta 
med miljömedvetande handlar om 
att man måste tänka och göra rätt 
från början. 

Det är då det blir resultat. 

Lillemor Hultqvist och Lena An-
dersson på två av socialförvalt-
ningens nya cyklar.

Carina Wennerstam från Jobbhuset med nytvättade kläder till äldreomsorgens personal.



tillsammans - om Sävsjö kommun . Jannuari 2015 | 7

En klimatsmart kommun 
      - vad har vi gjort hittills
Arbetet med hållbar utveckling pågår inom alla 
verksamheter och förvaltningar i Sävsjö kom-
mun.

Här är ett axplock av vad som hittills har genomförts:

• Byte av belysning i Sävsjö ishall.

• Byte av tätskikt i Vrigstad skola, den gamla delen, 
samt investering i ny styr- och reglerutrustning.

• Energikrav vid upphandling av el, fordon, asfalt, 
lokalvård, bränsle, kontorsmaterial och arbetsklä-
der.

• Byte av belysning på Familjebadet.

• Ventilation på förskolorna Snickargården och Ap-
pelhagen.

• Byte av belysning på elljusspåret.

• Ombyggnad av ventilationen i köket på Rörviks 
skola.

• Ny planering av skolskjutsar.

• Samkörning av mattransporter inom kostenheten.

• Resebidrag till studenter som studerar på annan 
ort.

• Byte av kvicksilverarmaturer på gatubelysningsnä-
tet.

• Cykelkampanjer på Mötesplats Sävsjö.

• Klimatmässa har arrangerats.

• Riktade insatser för barn och ungdomar har 
genom förts (bland annat en skräpplockarvecka).

• Ny livsmedelsupphandling.

• Miljöpris som delas ut årligen.

• 728 ton kalk har spridits ut i sjöar och vattendrag.

• 59 enskilda avlopp har inventerats och biologisk 
återställning har skett.

• Viktiga investeringar inom VA-området har genom-
förts.

Värt att veta
Jubileumsboken Sävsjö kommun - Då och Nu finns till 
försäljning på Mötesplats Sävsjö, Sävsjö stadsbibliotek 
samt i kommunens växel. 

Välkommen att köpa ditt exemplar - pris 180 kronor!

Den 29 januari drar träffarna på Mötesplats Sävsjö igång 
igen. Nytt för i år är att man träffas sista torsdagen i 
månaden klockan 16-18. Varje torsdag har olika teman 
och först ut är temat En klimatsmart kommun. På plats 
finns Per Fernström, miljösamordnare, från Energicen-
trum tillsammans med representant från Sävsjö Natur-
skyddsförening. 

mötesplats
sävsjö

Vad innebär begreppet  
hållbar utveckling? 

Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem 
Brundtland 1987, innebär hållbar utveckling ”en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter 
att tillfredsställa sina behov”. De tre dimensionerna 
av hållbar utveckling, de ekonomiska, sociala och 
miljö mässiga, ska samstämmigt och ömsesidigt 
stödja varandra.

Fakta
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El-inskåpet på väg hit
Snart blir det möjligt att lägga 
sitt elavfall i särskilda skåp, så 
kallade El-inskåp, i livsmedels-
affärerna i Sävsjö kommun.

  — Det är många av våra kommun-
invånare som har långt till avfallsan-
läggningen i Flishult och kan man ta 
med sina glödlampor, batterier och 
annat elavfall till mataffären istället 
så blir det lättare att sortera, säger 
tekniska chefen Maria Lund.  

El-inskåpet är en detalj i tekniska 
förvaltningens arbete för en mer 
hållbar utveckling. Maria Lund menar 
att miljötänket är en röd tråd i alla 
verksamheter. Exempelvis är det 
förnyelsebar el till alla kommunens 
och industribolagets fastigheter och 
det förekommer inte längre någon 
uppvärmning med fossila bränslen. 
Successivt byter man ut sina bilar till 
gasbilar och inom VA-verksameten 
byter man ut VA-ledningarna.

— Gamla ledningar orsakar ofta 
läckage och vi ska vara rädda om 
vårt dricksvatten, menar Maria Lund. 
Och på Djupadalsverket kommer vi 
att bygga ett tak över slamplattan, 
då blir det torrare och färre trans-
porter av slammet. 

Ökad medvetenhet
I tekniska förvaltningens organi-
sation finns även en kommunal 
service enhet där städ- och kosten-
heterna ingår. 

Anneli Tellmo Jung är chef för 
service enheten och hon berättar att 
det pågår ett kontinuerligt arbete 
för att öka miljömedvetenheten och 
arbeta för en hållbar utveckling. 

— Inom kosten är all mjölk som ser-
veras i skolorna och äldre omsorgen 
ekologisk och enligt vårt kost-
program som antogs 2013, försöker 
vi öka andelen ekologisk mat. I våra 
matsedlar bygger vi en bra bas med 
grönsaker och frukt och plussar se-
dan på med proteiner, säger hon.

All fisk som serveras i kommunens 
verksamheter är MSC-märkt. Det är 
branschens egen ekologiska märk-
ning som visar att fisken är fiskad på 
ett miljömässigt bra sätt.

Ett projekt man har arbetat mycket 
med inom kostenheten är att minska 
matsvinnet. 

Det handlar dels om att minska 
tallrikssvinnet, det vill säga att man 
inte tar åt sig mer mat än vad man 

äter upp, och dels kantinsvinnet, där 
man inte tillagar mer mat än vad 
som går åt. 

— Detta projekt har varit mycket 
positivt för våra mätningar visar 
att vi har kunnat minska matsvin-
net. I skolan kan det dock vara lite 
knepigt eftersom elevantalet kan 
variera, säger Anneli Tellmo Jung. 
Är det många borta en dag så blir 
det mycket mat över. Men skulle alla 
äta enligt tallriksmodellen och enligt 
beställt antal portioner så finns det 
mycket att tjäna, både miljömässigt 
och ekonomiskt. 

Att öka medvetenheten kring vilka 
förpackningsstorlekar man köper in 
är en annan del för att minska miljö-
påverkan. Liksom att när det gäller 
städverksamheten köpa in så mycket 
miljövänliga produkter som det går. 

Att tänka på miljön och på hållbar 
utveckling är en viktig parameter 
vid alla upphandlingar som tekniska 
förvaltningen genomför. 

— Det finns mycket att göra på det 
här området och vår personal tycker 
att det är spännande att arbeta med 
dessa frågor, säger Maria Lund och 
Anneli Tellmo Jung. 

Maria Lund, teknisk chef, och Anneli Tellmo Jung, chef för kommunala serviceenheten.
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Porträttet
Det är ett lyft att cykla 
på jobbet
Att cykla till pensionä-
rerna, eller kunderna som 
det egentligen heter, har 
länge varit en naturlig del 
av vardagen för personalen 
på servicehuset Brygga-
ren. Men sedan elcyklarna 
infördes för ett par år sedan 
så har det blivit än mer lätt-
arbetat.

— Det är så smidigt att ta sig 
genom stan på elcykeln, säger 
Monica Gustavsson, som är 
undersköterska på Bryggaren. 

— Att gå är ju inget alternativ 
eftersom det skulle ta alldeles 
för lång tid. 

Förutom att det går snabbt och 
lätt och är miljövänligt, så blir 

det också en del motion och 
det är ju ytterligare en bonus. 

På Bryggaren har personalen 
hand om all utehemtjänst i 
 Sävsjö med omnejd och det 
innebär att det blir mycket 
åkande till äldre som behöver 
hjälp i sin vardag. Förutom 
elcyklar finns också bilar men 
 de används bara av den perso-
nal som har längst att åka och 
som kanske också ska handla 
mycket mat till sina kunder. 

— Det är ett lyft att vi har fått 
elcyklar och de går också bra 
att använda på vintern, för de 
har dubbdäck. Och stan är ju 
så liten så ibland går det snab-
bare att cykla än att åka bil, 
menar Monica. 

5 snabba med 
 Monica Gustavsson
 Vad är det bästa med ditt 
jobb?
— Allt, mina arbetskamrater, 
pensionärerna  och tacksam-
heten jag får tillbaka. Jag har 
alltid gått till mitt arbete med 
glädje.

Hur länge har du arbetat 
inom äldreomsorgen?
— Jag började på Högliden 
1979. Så det är snart 36 år 
 som jag har jobbat med äldre. 

Drömde du om att bli un-
dersköterska när du var 
ung?
— Nej, jag ville egentligen bli 
hårfrisörska. Men jag började 
arbeta på Konsum och var där 
i tolv år. Av en slump sökte jag 
till Högliden en sommar och 
tyckte det var så intressant och 
roligt så jag fortsatte och utbil-
dade mig till undersköterska.

Var bor du?
— I villa i Sävsjö.

Vad gör du på din fritid?
— Jag är mycket tillsammans 
med mina åtta barnbarn. Och 
sedan två och ett halvt år 
tillbaka håller min man och 
jag på och renoverar vårt hus. 
Vi är i princip klara invändigt 
och till sommaren ska vi börja 
arbeta med trädgåden.
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Så här duktiga är vi på 
       sopsortering
Överlag är Sävsjös kommunin-
vånare bra på att sortera sina 
sopor men det finns förbättrings-
områden. Som att lägga papper 
och förpackningar i återvinnings-
stationerna och vara noga med 
att lägga allt matavfall i de gröna 
påsarna, det visar de plockanaly-
ser som genomförs.

En gång om året genomförs slump-
mässiga plockanalyser av innehållet i 
våra soppåsar. 

För 2013 blev resultatet så här: 

Gröna påsar
Korrekt innehåll (bioavfall): 88,9 
procent.

Det hittades även små mängder 
av tidningar, förpackningar, övrigt 
brännbart och farligt avfall.

Det är viktigt att den gröna påsen 
innehåller så mycket matavfall som 
möjligt. Det är ingen katastrof om 
det kommer med förpackningar eller 
annat brännbart. Däremot är det 
mycket betydelsefullt att inget farligt 
avfall kommer med. Skulle så ändå 
ske, innebär det stora problem när 
gödslet från de gröna påsarna ska ut 
på åkrarna.

 
 

Restavfallspåsarna (brännbart), 
det vill säga de som inte är gröna
Korrekt innehåll (övrigt restavfall*): 
35 procent.

Plockanalyserna visar att det finns 
ganska mycket bioavfall och förpack-
ningar i restavfallspåsarna, cirka 30 
procent. Små mängder tidningar, 
farligt avfall och deponirest fanns 
också i dessa påsar.

Anledning till att det är ett så lågt tal 
som 35 % är att det är mycket tid-
ningar och förpackningar som läggs 
i restavfallspåsen. Skulle dessa sor-
teras till återvinningsstationen så är 
det en stor miljövinst. Det finns även 
en stor mängd matavfall som hellre 
ska sorteras i de gröna påsarna. 

*Övrigt restavfall = det som ska 
sorteras som brännbart då bioavfall, 
förpackningar, tidningspapper och 
farligt avfall har sorterats ut.

Klimat-
  krysset

Mejla ledordet till  
ywonne.gill@savsjo.se 
senast den 15 februari så 
är du med i utlottningen 
av jubileumsboken Sävsjö 
- Då och Nu.

Lös krysset med hjälp av ledtrådar-
na nedan. I de färgade rutorna får 
du fram ett populärt ord för retroan-
vändning.

1. I Brundlandkomissionen kan 
man läsa ”En ... utveckling är 
en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att även-
tyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina 
behov”

2. Av vad försöker den kommu-
nala serviceenheten arbeta bort 
svinn?

3. Bostadsbolaget Sävebo  
byter ut sina oljepannor  
mot...

4. Utanför Sockaryd ligger en ... 

5. Successivt byter kommunen 
ut sin fordonspark mot miljö-
vänligare alternativ. Istället för 
bensinbil kör många nu...

6. Natur- och miljöförskolan arbe-
tar under ett särskilt certifikat. 

Vilken färg har flaggan?

7. Vilka tvättar arbetskläderna till 
äldreomsorgens personal?

8. Vad använder hemtjänstperso-
nalen på Bryggaren för att ta sig 
till sina kunder?
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Klimatsmarta Sävebo
Vad innebär det att vara klimats-
mart när man har ett helt bo-
stadsbolag att ta hand om?

Ja, det är egentligen precis som 
för vilken fastighetsägare som 
helst, bara med den skillnaden 
att du mångdubblar åtgärderna. 

Vårt kommunala bostadsbolag 
Sävebo har 25 fastigheter i Sävsjö, 
Stockaryd, Vrigstad och Rörvik, vilket 
innebär sammanlagt 466 lägenheter. 

— Miljöfrågorna är högt upp på 
agendan, säger bolagets vd, Bo 
Widestadh. Och det är de av både 
allmänmänskliga och ekonomiska 
anledningar. 

För Sävebos del innebär det att 
miljö arbetet pågår hela tiden.

All utebelysning är utbytt och belys-
ningen i trappuppgångar kommer 
successivt att bytas ut till LED-lam-
por. Det har dels gett bättre ljusutby-
te och dels minskat energiåtgången 

med 75 procent. Värmeanläggningar 
byts kontinuerligt ut till pellets-
pannor, fjärrvärme eller biobränsle. 
Och det är en åtgärd som man gör 
både i förtid och när en panna har 
tjänat ut. 

— Effektivare ventilation och till-
läggsisolering är också något som vi 
arbetar med. Men det kommer att ta 
ett tag innan vi har kommit ikapp där 
eftersom mycket är eftersatt, menar 
Bo Widestadh.

En del åtgärder som exempelvis 
tilläggsisolering syns inte utåt så 
mycket och därför är det en bra 
symbolhandling när man exempel-
vis byter till LED-lampor. För det blir 
mycket synligare för hyresgästerna. 

När bolaget bygger nya fastigheter 
är miljöfrågorna självklart med även 
där. Idag kan man bygga mycket 
energieffektivt och det finns norm-
krav på hur mycket energi som får 
förbrukas. 

— I moderna hus är fönsterytorna 
ganska stora och det är viktigt att 
de är välisolerade. Ventilation och 
isolering är betydelsefulla parametrar 
även i nya moderna hus.

Samtidigt menar Bo Widestadh att 
det finns an balanspunkt där man 
måste avväga hur mycket energi 
man sparar i förhållande till bygg-
kostnaden. 

Någon plan för sitt klimatsamarta 
arbete har inte Sävebo utan miljö-
arbetet går som en röd tråd ge-
nom alla åtgärder som planeras 
och genomförs. Kanske blir det så i 
framtiden att varje lägenhet får en 
individuell mätning av värme och 
varmvatten.

— Men det kräver i så fall förhand-
lingar med hyresgästföreningen och 
samtidigt mycket information till 
hyresgästerna, säger Bo Widestadh. 

Fastighetsförvaltare Bengt Andersson vid den nya pelletspannan på Esplanaden 2 i Vrigstad.



Kommunalrådet

  har ordet
Ditt engagemang behövs för ett rättvist och hållbart sam-
hälle 

Denna upplaga av vår Tillsammanstidning har hållbar utveckling 
som tema. Det är en hjärtefråga för mig.

För mig är utgångspunkten att det ytterst handlar om förvaltar-
skap. Det gäller att tänka långsiktigt och värna den värdefulla, 
men sårbara miljön så att även våra barn och barnbarn ska få 
uppleva allt det fina som vår Herre har skapat.

Ansvaret, som är grundbulten i förvaltarskapet, är både gemen-
samt och individuellt. Vi som kommun har ett stort ansvar i att 
bygga ett långsiktigt hållbart samhälle och har under många 
år arbetat strategiskt med detta. Exempel på sådana åtgärder 
som kanske inte syns men som gör stor skillnad är energieffek-
tivisering och byte av uppvärmning till förnyelsebara källor. Det 
handlar också om satsningar som fått stor uppmärksamhet runt 
om i Sverige. Exempelvis bygget av en elektrifierad terminal vid 
stambanan som minskar koldioxidutsläpp genom att föra över 
transporter från gummihjul till järnhjul. Det är även satsningar 
på kollektivtrafik med nya tågstopp och att vi tillsammans med 
lokala eldsjälar medverkat till byggnationen av en biogasanlägg-
ning. 

Viktigast är dock inte det vi gör som kommun. Nej, det vikti-
gaste är att du och jag som enskilda medborgare tillsammans tar 
ansvar för hållbar utveckling och vår miljö. Konkreta exempel på 
detta, vilka vi alla kan ta till oss, är sopsortering där en god vana 
är att dela på plast, metall med mera och se till att det hamnar i 
rätt container på återvinningsstationen. Det kan också vara att ta 
cykeln eller åka mer kollektivt. Ett annat klimatsmart agerande 
är att i den lokala butiken fråga efter närproducerade livsmedel 
eller att se till att bananer vi köper är Fairtrade och ekologiskt 
odlade.

Julen har blivit konsumtionens högsäsong och så här strax ef-
teråt behöver vi åter tänka över vilka värden som är viktigast. De 
mjuka värdena får inte falla i skymundan bakom tillväxt, moder-
niteter och prylar. För vill vi verkligen ge våra barn och barnbarn 
en värld där fågelkvitter enbart går att lyssna på i mobiltelefo-
nerna?

Utveckling är en process som vi är delaktiga i, en rörelse som vi 
skapar tillsammans. Det är inte något som vi tilldelas. I slutän-
dan påverkas alla av klimatförändringarna och det finns inga vin-
nare, därför är vi i Sävsjö med och engagerar oss för en hållbar 
utveckling.

Vårt personliga engagemang för ett rättvist och hållbart samhälle 
är helt nödvändigt för långsiktig överlevnad för mänskligheten. 
Det gör dessutom att vi själva känner oss lite mer tillfreds och 
får positiv energi som vi sedan kan ge vidare till människor vi 
möter i vardagen!

Stefan Gustafsson

kommunalråd


