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På omslaget
Sidan 12-13 
Teknikeleverna Julia, Ellen, 
Johanna och Esther på  
Aleholmskolan bygger för 
framtiden. Läs om deras och 
klassens solbilar. 

17 mål – 17 berättelser
Det finns en verklighet och en 
verksamhet bakom vart och ett 
av de 17 Globala målen. Varje 
artikel i den här tidningen har en 
koppling till något av målen.

Denna produkt har finansierats av 
biståndsmyndigheten Sida.  
Ansvaret för innehållet är uteslutande 
producentens/författarens.

Denna tidning är utgiven av Sävsjö kommun.
Ansvarig utgivare: Jan Holmqvist
Produktion: Kommunikationsavdelningen
Tryck:Kalmar Kuvert

Har du synpunkter på innehållet  
eller vill tipsa oss? Kontakta redaktionen  
på telefon 0382-152 00 
eller via e-post: kommunikation@savsjo.se

Växter med 
gamla anor
Sidan 17-18
Välkommen att få en grön  
inblick i Sävsjös Trädgård.  
Johanna Mattsson, parkarbe-
tare på Sävsjö kommun berät-
tar och bjuder även på extra 
hållbara tips till din trädgård. 

De Globala målen för hållbar utveckling inkluderar 
alla – och alla kan bidra. Målen är beroende av 
varandra och därför odelbara. Sidas viktigaste 
bidrag är att genomföra biståndet, vilket minskar 
fattigdomen och räddar liv. Tillsammans bidrar vi 
till en bättre framtid där ingen lämnas utanför.

Sida_Globala_Malen_A3_stående_SV_text.indd   1 2018-01-31   15:11

Framåtblick
Sidan 20
Kommunchef Jan Holmqvist 
reflekterar kring hållbarhet.

Innehåll
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Världens agenda 
‒ vår agenda
I september 2015 antog värdens stats- 
och regeringschefer en ny utveck-
lings-agenda. Agenda 2030 består av  
17 globala mål för hållbar utveckling 
och är den mest ambitiösa planen för 
hållbar utveckling som värdens länder 
någonsin antagit. 

Med hjälp av 17 globala mål och 169 delmål 
ska vi leda världen mot en hållbar och rättvis 
framtid. Alla mål är lika viktiga. De hänger 
ihop. De är integrerade och odelbara. Visst 
kan det vara svårt att veta hur vi som indivi-
der kan bidra till en bättre framtid? Men alla 
kan göra något, och just du behövs för att de 
globala målen ska bli verklighet! Kanske finns 
det några mål som du brinner lite extra för och 
som du kan och vill vara med och bidra till?

Sävsjö Kommun har fokus på hållbarhet.
Det första steget för att Agenda 2030 och de 
globala målen ska bli verklighet är att alla vet 
om att målen finns. Om alla känner till målen 
så kan vi tillsammans samla kraft för att upp-
fylla dem. Sävsjö kommun vill därför genom 
detta temanummer av tidningen Tillsammans 
berätta om Agenda 2030. Vi hoppas kunna ge 
dig en bild av vad Agenda 2030 kan betyda 
lokalt och inspirera dig att ta del av frågor som 
rör hållbar utveckling. 

Tillsammans når vi målen!

Veronika Johansson
Miljö- och hållbarhetsstrateg
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Med hjälp av Agenda 2030 och de Globala målen är vi 
den första generationen som kan utrota fattigdomen, 

och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.

Huvudsyftet med
Agenda 2030... 
är att avskaffa extrem fattigdom, 
att minska ojämlikheter, att lösa 
klimatkrisen och att främja fred 
och rättvisa.

17
169

globala mål

delmål

Sverige ska 
ta täten
Det är regeringens 
ambition att Sverige 
ska vara ledande i 
genomförandet av 
Agenda 2030.

Agenda 2030 gäller 
för alla människor och 
länder och vi måste 
arbeta tillsammans för 
att nå målen.

Värdens ledare har lovat att 
uppnå målen till år 2030.

Tillsammans!

Mer information om Agenda 2030
På vår hemsida har vi samlat användbara  
länkar med fakta och goda exempel på arbetet 
med Agenda 2030 och de globala målen för  
hållbar utveckling. 

savsjo.se/agenda2030

Ban Ki-moon, f.d generalsekreterare för FN
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”Hit kommer alla 
på samma villkor”

Innanför dörren till Sävsjö 
fritidsgård ligger en lapp med 
en glad och en ledsen gubbe på. 
Här kan ungdomarna, anonymt, 
berätta hur de mår. Hanna Lean-
dersson, samordnare för fritids-
gårdarna i Sävsjö kommun, tar 
hand om alla kryss och alla barn 
som passerar.
– Vi använder informa-
tionen för att göra 
verksamheten bättre, 
berättar hon.

Här finns allt från 
robotprogrammering 
och textiltryck till bil-
jard och café. 
– Det gäller att utveckla verk-
samheten med samhället. Att 
hänga med, säger Hanna, som 
arbetat på fritidsgården i 20 år. 
– Jag är väl också del av inventa-
rierna nu, skrattar hon. 

På Sävsjö Fritidsgårdar är 
alla barn välkomna att delta i 
aktiviteterna på samma villkor. 
– Det som kallas ”barnfattig-

dom” märks inte i verksamheten, 
men det kan märkas på andra 
sätt. Ibland hjälper vi till genom 
att stötta med information om 
vart man kan vända sig.

Med värme i rösten berättar 
hon om en grupp elever i årskurs 
6 som ville åka på klassresa men 

inte hade några pengar. Säv-
sjö fritidsgårdar stöttade 

gruppen i att anordna 
ett disco.
– De gjorde ett fan-
tastiskt jobb och efter 

discot kunde de göra 
sin resa. 

Det märks att Hanna brinner 
för sitt jobb och de barn och 
unga hon möter.
– Jag har världens bästa jobb. 
Det ger så mycket glädje och 
energi tillbaka. Att få vara med i 
barnens utveckling, se dem växa 
och göra det de brinner för. Kan-
ske öppna dörrar som de inte 
trodde fanns, det är nog mitt kall 
i livet, säger hon. 

Fritidsgårdarna arbetar 
mycket med att det ska vara 
en trygg plats att komma till. 
Barnen får lära sig att alla är 
lika mycket värda, att man ska 
respektera varandra och tänka 
på vad man säger. 
Vid utgången ligger ett likadant 
papper med en glad och en 
ledsen gubbe på. Och när krysset 
har flyttats från ledsen till glad 
efter besöket på fritidsgården – 
då vet Hanna att de lyckats med 
sitt uppdrag.  

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt till en aktiv och  
meningsfull fritid. Det erbjuder Sävsjö Fritidsgårdar, till alla barn. 
– Vårt mål är att barnfattigdomen inte ska märkas på fritidsgården,  
säger samordnare Hanna Leandersson.  

INGEN
FATTIGDOM

Ingen människa ska 
leva i fattigdom. 

Så kan du bidra lokalt:
• Handla i och lämna in  

kläder och saker till second-
handbutiker, där överskottet 
går till bistånd.

• Köp en majblomma. Eller stöd 
andra insamlingar till betrodda 
organisationer.
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Klimatsmart skolmat gör skillnad
Livsmedel och vad vi äter 
utgör cirka en fjärdedel av 
den globala klimatpåverkan 
och cirka en tredjedel av de 
svenska hushållens klimat-
påverkan. Då är det extra 
viktigt vilka val vi gör. 

En som har klimatsmart mat 
på sitt bord är Sävsjö kommuns  
måltidssamordnare, Alexander 
Koprivica. 
– Under klimatveckan erbjuder 
vi en klimatsmart veckomat- 
sedel i alla våra skolrestaurang-
er. Detta sker i länets samtliga 
kommuner, berättar han. 

Sävsjö kommun fortsätter 
sedan som tidigare med en kli-
matsmart dag i veckan. 
Alla vet inte vad klimatsmart 
mat är. Alexander blir ombedd 
att ge exempel:
– Vi byter exempelvis ut nöt-
kött mot kycklingkött. Ett annat 
exempel är att minska andelen 
kött. En kalkylator räknar fram 
besparingen av CO2-utsläpp. 
Då kan vi exemplifiera för våra 
elever och tala om hur många 
mils bilkörning besparingen 
motsvarar.

Ett vegetariskt alternativ 
erbjuds varje dag i skolornas res-

tauranger. Alexander berättar att 
man jobbar aktivt i samtliga kök 
med att sänka matsvinnet. Det 
finns en nationell matsvinnsmall 
att utgå ifrån. Där tittar man 
exempelvis på hur mycket som 
slängs från tallrikar och hur 
mycket mat som blir över, så 
kallat kantinsvinn. Mallen visar 
även hur mycket mat som ätits 
upp och utifrån det kan man 
utveckla verksamheten framåt.

– Vi har dessutom som mål 
att andelen ekologiskt ska uppgå 
till minst 25 procent och att an-
delen svenskt kött ska uppgå till 
90 procent, säger Alexander.

INGEN
HUNGER

Ingen ska lida av hunger eller 
gå till sängs hungrig. Alla ska 
ha tillgång till näringsrik mat. 

Så kan du bidra lokalt:
• Minska ditt eget matsvinn. 
• Handla mer grönt och närodlat i kommunens 

matbutiker.
• Kontakta ett studieförbund och gå en kurs i  

vegetarisk matlagning.

Alexander Koprivica
Josefine Borg är köksansvarig 
på Högliden.



Här kan du prova ny teknik, få 
hjälp att upptäcka internet och 
bli motiverad till att komma i 
rörelse på olika sätt. 

Hos Makerspace, på Sävsjö 
Skyttecenter, kan du testa ny 
teknik. Du kan programmera 
robotar, skapa egna ”joysticks” 
med hjälp av Makey Makey och 
designa ett tröjtryck i en dator. 
Och med ”Virtual Reality” öpp-
nas nya världar. 

Den digitala tipspromenaden 
är en slinga på 2,5 kilometer i 

centrala Sävsjö, genom Sävsjö 
Trädgårds parker och plantering-
ar med start utanför biblioteket. 
Nya frågor publiceras varje sön-
dag via appen ”Xrundan” som 
finns tillgängliga på App store 
och Google play. 

Du som har enklare digitala 
frågor är välkommen att kom-
ma till biblioteket. Där kan du 
till exempel få hjälp med hur du 
ska göra för att använda olika 
appar och e-tjänster eller hur du 
hanterar din telefon, surfplatta 
eller dator. 
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GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

Säkerställ en 
inkluderande och 
jämlik utbildning 
av god kvalitet och 
främja livslångt 
lärande för alla.

Så kan du bidra lokalt:
• Besök något av kommunens  

bibliotek, låna böcker eller delta  
i Digidel på onsdagar klockan  
14-16 på biblioteket i Sävsjö.  
Anmälan: biblioteket@savsjo.se 
eller telefon 0382-154 00.

• Gå en studiecirkel hos något av 
våra studieförbund.

Dags att digga Digidel

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Säkerställa hälsa 
och välbefinnande 
för alla, i alla åldrar.
Varje barn ska 
uppleva sin femte 
födelsedag. 

Så kan du bidra lokalt:
• Ta en promenad eller jogging-

tur i något av de fina frilufts-
områdena i kommunen.

• Gå den digitala tipsrundan.

• Boka en dag med familj eller  
vänner på Boda Borg eller  
besök Familjebadet.

• Gå med i någon av kommunens 
alla föreningar.

• Se till att du blir och är vaccine-
rad. Kontakta din vårdcentral 
för hjälp och råd. 

Tipsrundan som uppdateras 
digitalt varje vecka. 

savsjo.se/digidel

Digidel är till för alla ‒ både för dig som är nybörjare 
i den digitala världen och för dig som står stadigt 
med båda fötterna bland ettor och nollor. 
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Trygghet och jämställdhet 
byggs in i stadsmiljön
Trygghet och jämställdhet är faktorer att ta hänsyn till när nya områden 
planeras och befintliga utvecklas i kommunen.
– Det har betydelse för platsens attraktionskraft, säger Karolina Rellme och 
Åsa Elmersson på Sävsjö kommuns samhällsbyggnadsenhet.

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

Säkerställa att alla människor 
har tillgång till rent vatten och 
möjligheter att sköta sin hygien. 

Så kan du bidra lokalt:
• Spara vatten.

• Besök nån av biltvättarna i kommunen.

• Undvik onödiga kemikalier, både för din skull 
och för miljön. 

Tvätta rätt

Alla medborgare ska ha möj-
lighet att utnyttja det offentliga 
rummet på samma villkor.  
Det gäller oavsett kön, etnicitet, 
funktionsvariation och ålder. 
Forskning på nationell nivå visar 
exempelvis att kvinnor i högre 
grad än män upplever en otrygg-
het under tillfällen då de vistas i 
den offentliga miljön. 

Effekten kan bli att fler kvin-
nor än män begränsar sina liv 
och därigenom får minskade 

förutsättningar att arbeta med 
det de vill eller att delta i de akti-
viteter de vill.

Planstrateg Karolina Rellme 
och mark- och exploaterings- 
strateg Åsa Elmersson, vid 
Sävsjö kommuns samhällsbygg-
nadsenhet, vet betydelsen av att 
ha med trygghetsperspektivet i 
sitt arbete. 

Ett exempel de lyfter fram är 
Tunneltorget i Sävsjös centrum.  

Torget har nyligen fått ny belys-
ning i form av moderna arma-
turer efter genomförda trygg-
hetsvandringar under 2017, då 
ungdomar, vuxna och äldre fick 
identifiera platser i kommunen 
som de upplevde som otrygga 
dygnets mörka timmar.
– Att kunna, vilja och våga röra 
sig fritt i staden under dygnets 
alla timmar är viktigt för en 
plats attraktionskraft. Medveten 
ljusplanering är därför en viktig 
parameter. Målsättningen är att 

savsjo.se/fordonstvätt



9

TEMA: Hållbarhet

Att tvätta bilen på garageuppfarten kan 
leda till att orenat vatten, som innehåller 
kemikalier, oljerester och tungmetaller, 
rinner ner i dagvattenbrunnen och 
vidare ut i sjöar och vattendrag. Det är 
inte tillåtet! Tvätt av fordon ska i stäl-
let ske i tvättanläggningar som klarar 
utsläppskraven.
I ringa omfattning kan det vara tillåtet att spola 
av bilen med rent vatten utan tvättkemikalier 

eller avfettningsmedel om den står på mark 
utan avrinning till dagvattenbrun, diken 

eller andra vattendrag. Gräsbevuxen mark 
alternativt grusplaner kan vara godtagba-
ra underlag.
– Det är inte alltid tvättmedlet som är 

problemet utan det som fastnat på bilen. 
Ska du använda avfettning krävs alltid en 

godkänd tvättanläggning, förklarar Henrik 
Gustavsson, miljöchef på Sävsjö kommun.

JÄMSTÄLLDHET Alla kvinnor och män, 
flickor och pojkar
har lika rättigheter 
och möjligheter.

Så kan du bidra lokalt:
• Fundera över hur du själv 

tänker, tycker och uttrycker dig 
om killar och tjejer. Finns det 
skillnader?

• Reagera om du märker att 
någon behandlas illa.

Tunneltorget ska upplevas som 
tryggt och säkert även under 
dygnets mörka timmar, säger 
Karolina och Åsa.

I Rörvik och Stockaryd har 
ny julbelysning köpts in till plat-
ser som upplevs som lite mörka. 
– Aktivitetsparken i bostadsom-
rådet Tällevad är ett nytt projekt 
där jämställdheten varit med 
hela vägen, från idé till genom-
förande, berättar Kristin Nils- 
dotter Isaksson, utvecklingschef.

Just nu arbetar hennes av-
delning med att ta fram en ny 
kommunövergripande gång- och 
cykelvägsplan. 

Ett annat projekt, ”Från väg 
till gata”, kommer dessutom 
flytta fokus från biltrafiken till 
oskyddade trafikanter. Detta 
är exempel på insatser som 
tillsammans syftar till att öka 
tryggheten och därigenom också 
jämställdheten och attraktions-
kraften för Sävsjö som kommun.

Karolina Rellme och Åsa Elmersson i 
Tunneltorget i Sävsjö.
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Mycket att vinna med 
solceller på skoltaket

– Det här är en bra satsning. Vi 
vill arbeta för att öka använd-
ningen av förnybar energi och 
det finns ett mål att på lång sikt 
bli fossiloberoende, säger Vero-
nika Johansson, miljö- och håll-
barhetsstrateg vid Sävsjö 
kommun.

Sävsjö kommun 
uttrycker i sin utveck-
lingsstrategi att kom-
munen ska vara en fö-
regångare inom hållbarhet 
och visa på goda exempel. Solen 

är en miljövänlig och förnybar 
energikälla. Att installera egna 
solcellspaneler för elproduktion 
ses som en investering som både 
människor och miljön har myck-
et att vinna på.

Med egna solcellspane-
ler behöver vi inte bry 
oss lika mycket om hur 
elpriset förändras, sam-

tidigt som det är ett po-
sitivt steg i omställningen 

mot mer förnybar energi, 
menar Veronika Johansson.

– Det finns ett mervärde i att  
panelerna är placerade just på 
taket på en skola, eftersom att
skolan gärna vill se möjligheten 
att använda solcellsproduktionen 
i undervisningen. Det blir ett sätt 
att göra barn och unga medvetna.
 
Det är positivt att många  
privata fastighetsägare också 
installerat solceller, menar  
Veronika Johansson.
– Här ligger vi i framkant  
jämfört med de övriga kommu-
nerna i länet.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Alla ska ha tillgång 
till hållbar energi.
Användningen av 
förnybar energi 
ska öka.

Så kan du bidra lokalt:
• Kontakta kommunens ener-

gi- och klimatrådgivare för 
att få tips på hur du kan bli 
mer energieffektiv. Kontakt 
via energicentrum.se

• Sätt upp solceller och produ-
cera egen energi.

• Utmana dig själv i att slösa 
mindre el. Släck lampor,  
använd lock på kastrullen. 

När taket på Hofgårdsskolan behövde renoveras föddes tankarna på 
att sätta upp solcellspaneler. De beräknas producera 24,8 megawat-
timmar per år. 

Hofgårdsskolans tak fångar solens 
energi och elevernas intresse. 

Hur mycket solel produceras  
i Sävsjö kommun? 
Kolla på www.solkalkylator.se
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Heltid för ökad jämställdhet
Det handlar bland annat om arbetsmiljö, attraktivitet, jämställdhet, 
pension och kompetensförsörjning. 
”Heltid som norm” är ett viktigt arbete och en framtidsfråga.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Trygga arbetsvillkor för alla kvinnor 
och män, inklusive ungdomar och 
funktionsvarierade.

Så kan du bidra lokalt:
• Gör medvetna val när du handlar i kommu-

nens butiker, välj till exempel fairtrademärkta 
produkter.

• Handla lokalt för att främja ekonomisk tillväxt.
• Dela lika på det obetalda arbetet som görs i 

hemmet. 

Just nu pågår ett pilotprojekt 
inom området Hemtjänst norr i 
Sävsjö, där flera valt att öka sin 
sysselsättningsgrad. Innan pro-
jektet ”Heltid som norm” arbeta-
de bara 20 procent heltid. 

Idag har den siffran ökat till 43 
procent. Det innebär att de kan 
använda sina egna resurser på 
ett bättre sätt, vilket skapar en 
trygghet i arbetslagen, och de 
kan fördela arbetsuppgifterna på 
ett bättre sätt.
– Att jobba deltid kan många 
gånger vara ett stressmoment. 
Du som medarbetare har i regel 
samma uppgifter som en som ar-
betar heltid men ska hinna med 

det på kortare tid. Ofta arbetar 
du när det är som mest att göra, 
vid topparna av arbetsdagen, 
säger Mathilda Backstig, enhets-
chef inom äldreomsorgen.

Statistiken i kommun- och 
landstingsdatabasen KOLADA 
visar att Sävsjö kommun har 
en bit kvar att gå när det gäller 
jämställdhet. Arbetet med att 
erbjuda heltid är ett av verktygen 
som kan användas för att uppnå 
ett mer jämställt yrkesliv.

I mansdominerade yrken är 
normen heltid. Att fler arbetar 
heltid bidrar till en mer jämställd 
arbetsmarknad och i förläng-

ningen också ett mer jämställt 
samhälle. Det skiljer idag 3,6 
miljoner i livsinkomst mellan 
män och kvinnor på svensk  
arbetsmarknad.

Utvecklingsledare inom soci-
alförvaltningen, Therese Rostedt, 
menar att det även finns fördelar  
för arbetsgivaren med att fler 
arbetar heltid:
– Att erbjuda heltid skapar ett 
större intresse för utannonsera-
de tjänster. ”Heltid som norm” 
hjälper oss även att ta tillvara på 
befintlig kompetens på ett bättre 
sätt så att vi kan minska rekryte-
ringsbehovet och få ökad konti-
nuitet hos brukaren, menar hon.

Temet på Hemtjänst norr.
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Full fart mot framtiden 
med solbilar
Det gäller att vara snabbast 
– och snyggast. Men framför 
allt gäller det att vara håll-
bar. Aleholmsskolan i Sävsjö 
är en av fyra skolor i länet 
som tävlar i Solbilsracet. 

Vi förflyttar oss bakåt i tiden 
– för att skåda framtiden. Det 
är bara några veckor kvar till 
sommarlovet och det råder full 

aktivitet både i och utanför 
tekniksalen på Aleholmsskolan. 
Eleverna i årskurs 1 ritar på 
konstruktion och design, räknar 
vikt och kapacitet. I korridoren 
testkörs bottenplattorna. 

– Solbilsracet passar oss som 
hand i handske. Det är ett väl-
digt roligt projekt där eleverna 
får utlopp för sin kreativitet och 
öva på konstruktion och design, 

säger Per-Olof Andersson, lärare 
på teknikprogrammet.  

De 19 eleverna är indelade i 
fem grupper. Varje grupp har 
fått ett kit med material som 
ska användas. Om de vill byta ut 
någon av delarna måste de till-
verka den själva. Glasspinnar får 
nytt liv. 3D-skrivaren går varm 
– men kommer en kaross i plast 
att hålla, eller blir den för tung? 

Jonathan Svärd, till vänster, och Agust Petersson 
gör karossen av klädnypor och glasspinnar. 
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Tankar kring hållbarhet är en 
integrerad och självklar del av 
undervisningen och framtiden är 
redan här. Per-Olof Andersson, 
som arbetat med produktutveck-
ling inom näringslivet i många 
år, ser en förändring i tankesät-
tet när det kommer till teknik. 
– Det är en spännande tid med 
mycket ny teknik. Hur använder 
vi den för att bäst lösa framti-
dens hållbarhetsproblem? 

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

Industrier och 
företag ska vara 
hållbara och
bidra till välfunge-
rande samhällen.

Så kan du bidra lokalt:
• Besök kommunens Digidel- 

center och lär dig programmera.

• Släng inte gammal elektronik som 
fungerar. Skänk bort och se till att 
det används igen.

Solbilsracet
Solbilsracet är en del i länets Klimatvecka. Bilarna får vara  
max 15 centimeter breda och körs på en rak bana med räcken. 
De har ingen fjärrstyrning utan går bara rakt fram. 

Vinsten går till den bil som är snabbast och har den bästa designen. 
Vill du rösta eller veta hur det gick?  
Gå in på www.klimatradet.se/solbilsrace

Fr. v. Julia Sjögren, Ellen Gunnarsson, Johanna 
Andersson och Esther Danielsson.

Per-Olof Andersson
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Ateljé Stuvbiten i Vrigstad 
syr ihop flera av de Globala 
målen. Integrationsprojektet 
för kvinnor gör även miljön 
en tjänst genom att erbjuda 
kunder lagning och ändring 
av textilier. 

Ljudet från radion blandas med 
surret av symaskiner. Suzan Abu 
Idris är snart klar med sin rosa 
dockklänning. 
– Jag hade aldrig sytt på maskin 
innan jag kom hit, berättar hon. 
Hon tycker om att vara här, att sy 
och att prata. Suzan hör kanske 
inte till den vanliga målgruppen 

för projektet. Hon är 18 år och 
går på gymnasiet, men har haft 
en paus i sina studier.
– Det är viktigt med flexibilitet. 
Vi skapar en plats för de indi-
vider som behöver det, säger 
projektledare Eva Svensson. 

Suzans dockklänning är ett 
exempel på Stuvbitens ”no was-
te-policy”. Så lite som möjligt ska 
gå till spillo. Även de små bitarna 
kan bli något – som en väska el-
ler necessär. Blir de bra finns de 
sedan till försäljning i butiken. 

Sedan starten för drygt ett 
år sedan har nio kvinnor varit 

inskrivna. Några av dem har gått 
vidare till studier eller arbete och 
några till andra jobbskapande 
projekt. För tillfället är det fem 
kvinnor som regelbundet kom-
mer till Stuvbiten. 

Men målet är inte att lära sig 
sy, betonar Eva Svensson.
– Fokus ligger på integration, på 
att bli mer redo och motiverad 
att rikta in sig på ett yrke.

Och Suzan Abu Idris är på god 
väg. Under höstterminen åter-
upptar hon sin utbildning inom 
restaurang och livsmedel. Hon 
ska bli bagare. 

Alla människor ska ha 
samma rättigheter, oavsett 
ålder, kön, funktionsvaria-
tion, etnicitet, religion eller 
ekonomi.

Så kan du bidra lokalt:
• Heja på alla du möter ‒ kända som okända.  

En enkel hälsning visar att alla är inkluderade.
• Bidra till integration genom att ordna aktiviteter, såsom språkcafé. 
• Anmäl dig som stödfamilj eller familjehem. 

1414

Ett lapptäcke av tyg och kultur

savsjo.se/familjehem
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Alla som är folkbokförda i Sävsjö 
kommun har möjlighet att lämna 
in medborgarförslag till kom-
munfullmäktige i frågor som rör 
kommunens verksamhet. Det 
är ett demokratiskt sätt att vara 
med och bidra till kommunens 
utveckling. Sänd in ett medbor-

garförslag via e-tjänsten på Säv-
sjö kommuns webbplats. Du kan 
även lämna ett förslag i pappers-
form till kommunkansliet eller 
direkt till kommunfullmäktige 
under något av fullmäktigesam-
manträdena, som alltid är öppna 
för allmänheten.

Bra att veta:
• Förslaget ska vara skriftligt och 

undertecknat. Namnförtydligan-
de, adress och telefonnummer 
skall vara med och du måste vara 
mantalsskriven i kommunen.

• Du kan få hjälp att formulera ditt 
förslag – kontakta kommunen. 

• Håll dig till ett ämne. Ämnen av 
olika slag kan inte tas upp i ett 
och samma medborgarförslag. 
 

• Ditt förslag måste behandla 
något som ligger inom kommun-
fullmäktiges beslutsrätt.

• Enskilda myndighetsärenden 
eller ärenden med odemokratisk 
eller rasistisk innebörd hanteras 
inte som medborgarförslag.

• Beslut om ditt medborgarförslag 
ska fattas av kommunfullmäk-
tige inom ett år från det att det 
lämnades in.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Samhällen, allmänna 
platser, bostäder och
transporter ska vara 
säkra och tillgängliga 
för alla. 

Så kan du bidra lokalt:
• Lämna in ett medborgar- 

förslag på savsjo.se.
• Engagera dig och delta på  

öppna möten. 
• Följ kommunfullmäktiges  

sammanträden live på savsjo.se. 

Ökat inflytande med medborgarförslag

Genom de upphandlingar 
som görs inom Sävsjö kommun 
ställs krav på leverantörerna ‒ 
på produkten men också på hur 
den är producerad. Men när det 
finns flera steg av underleveran-
törer kan det vara svårt att se om 
kraven verkligen efterlevs hela 
vägen. Då kan Sveriges kommu-
ner och Landstings ”Hållbarhets-
kollen” hjälpa till.

En sådan kontroll har gjorts 
av en leverantör av sjuk- och 
förbandsmaterial. Revisorer från 

Hållbarhetskollen pratade med 
företaget i Sverige och reste även 
till Kina för att besöka deras un-
derleverantörer. 

Företaget visade sig behöva 
bättre kontroll, dokumentation 
och uppföljning för att se till 
att de etiska och sociala kraven 
verkligen efterlevdes ända ut 
i produktionen. Knappt ett år 
senare gjordes en återrevision 
som visade att åtgärder tagits för 
att säkerställa en trygg och bra 
arbetsmiljö för de anställda. 

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Främja hållbara 
konsumtions‒ 
och produktions-
mönster.

Så kan du bidra lokalt:
• Handla och lämna in saker i  

någon av kommunens second-
hand- eller antikbutiker.

• Återbruka, måla om och fixa till i 
stället för att slänga och köpa nytt.

• Lämna in saker på lagning på  
Stuvbiten i Vrigstad.

• Kontakta kommunens konsumen-
trådgivare för tips! Kontakt för 
boende på höglandet finns på 
hemsidan nassjo.se/konsument 

Kommunens upphandling 
påverkar arbetsvillkor i Kina

savsjo.se/webb-tv
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Sävsjö kommun har tagit ett 
medvetet beslut att satsa på 
biogasdrivna bilar. Idag rullar ett 
40-tal biogasdrivna personbilar 
inom kommunens verksamhet. 
Direktivet till kommunens an-
ställda är tydligt; biogasbilarna 
ska användas i första hand och 
biogas ska alltid finnas i tanken, 
även om det finns en vanlig ben-
sintank installerad. 

Fordonsgasen produceras 
lokalt i biogasanläggningen i 
Djupadal söder om Sävsjö tätort. 

Anläggningen 
blev verklighet 
våren 2012 efter 
att fem lokala 
lantbrukare arbetat intensivt med 
projektet i flera år. Idag produce-
rar anläggningen i Sävsjö biogas 
som energimässigt motsvarar 
cirka 1,2 miljoner liter bensin. 
Restprodukten återförs till åkrar-
na i kommunen. 

Biogas är en förnybar energi-
källa som bildas när organiskt 
material från exempelvis kogöd-

sel bryts ner i en syrefri miljö av 
mikroorganismer i en rötkam-
mare. Biogas har många an-
vändningsområden, exempelvis 
för produktion av el och värme. 
Störst miljö- och klimatnytta har 
biogasen dock om den ersätter 
bensin och diesel. Låga nivåer av 
koldioxid och frånvaro av tung-
metaller, svaveloxid, kväve, stoft 
och sot bidrar till att göra bioga-
sen till ett rent drivmedel. 

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Minska utsläppen 
och människors 
negativa påverkan 
på klimatet.

Så kan du bidra lokalt:
• Åk mer kollektivt med tåg och buss.
• Cykla mer ‒ med vanlig cykel eller elcykel. 
• Turista hemma och upptäck kommunens pärlor. 

Kogödsel får kommunen att rulla

Bevara hav och 
sjöar, stoppa för-
oreningarna och 
skydda fiske- 
bestånden.

Så kan du bidra lokalt:
• Köp bara fisk som är hållbart 

producerad och fångad. 

• Gå samman och hjälp till att 
rensa upp i något smutsigt och 
skräpigt vattendrag där du bor.  

Känns havet långt borta på höglandet? 
Inte om du frågar Emån! Vårt vatten 
påverkar också havet. 

Fakta om Emån
Längd inklusive biflöden: cirka 800 km 
Huvudfårans längd: 220 km
Avrinningsområdets areal: 4 470 km2

Sammanlagd sjöareal: 300 km2 

Vatten känner inga gränser

Källa: Emåförbundet

Av Sävsjö kommuns cirka 80 bilar körs nära hälften på miljö-
vänlig biogas gjord av kogödsel från lokala gårdar. 

visitsavsjo.se
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Mångfalden växer både  
ovan och under jord
Blomning från vår till höst, växter som drar till sig insekter och träd som hyser lavar, 
svampar och fåglar. Den biologiska mångfalden gror i Sävsjös Trädgård. 
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Skydda, återställa och 
främja ett hållbart nytt-
jande av landbaserade 
ekosystem och hejda 
förlusten av biologisk 
mångfald.

Höstanemonen från Rottne 
har fått flytta till odlingen ut-
anför före detta Stadshotellet. 
Ploxen ”Morfar Albert” och Kär-
leksörten ”Granlunda” har också 
satt ner sina rötter i Sävsjös 
Trädgårds rabatter.  
 
De är alla beställda från Grönt 
kulturarv, Sveriges Lantbruks-
universitets program för odlad 
mångfald. Här finns gamla växter 
som kan ha följt med i generatio-
ner, som lämnats in av allmän-
heten, testats och provodlats.
– Vi försöker få med minst två 
sorter därifrån i varje rabatt som 
vi renoverar. Det bidrar både till 
den biologiska mångfalden och 
hjälper till att bevara en kulturell 
historia. Dessutom är de gam-
la sorterna ofta härdigare och 
klarar angrepp bättre, berättar 
Johanna Mattsson, en av de par-
karbetare som ritar, planerar och 
planterar i Sävsjös Trädgård. 

Biologisk mångfald är viktig, 
både nu och inte minst i framti-
den, tror Johanna Mattsson. 
– Det blir svårare och svårare 
att få tag i växter och frön. Små 
odlare köps upp av stora kedjor 
och då minskar sortimentet och 
variationen. Vi vet ännu inte allt, 

om allt som växer. Vi har mycket 
forskning kvar att göra, exempel-
vis om vi vill hitta härdiga sorter 
som inte behöver besprutning, 
menar hon. 

Men det handlar inte bara om 
blommor och blad. Livet under 
ytan är minst lika viktigt.
– Jag har ett nördintresse för 
jord, skrattar Johanna och berät-
tar att de på senare år testat att 
direktkompostera. 
Perennerna klipps ned på plats 
i rabatten i stället för att fraktas 
till komposten, och blir till nä-
ring för sina ättlingar nästkom-
mande år.
– Vi behöver tänka ”hur gör 
naturen”. Det skapar en levande 
jord där maskar drar ner syre 
och gör jorden porös. Dessutom 
sparar vi på transporterna, men-
ar Johanna. 

Det arbetet hör hösten till, men 
den som tror att parkförvaltning-
en vilar på vintern tror fel. Då 
läggs planerna för nästa år. Vilka 
rabatter ska planteras om och  
vilka plantor ska beställas?  
Bänkar ska lagas och krukor 
målas om.
– Och så skottar vi snö, förstås, 
avslutar Johanna Mattsson. 

Följ oss på Instagram
Johanna Mattsson, parkarbetare, tar bilder och 
skriver om Sävsjös Trädgård på Instagram: 
@savsjokommun

Så kan du bidra lokalt:
• Bygg ett insektshotell.
• Byt sticklingar med grannar  

och vänner.
• Besök något av kommunens 

strövområden.

Extratips från Johanna:
• Köp eller lämna in växter på 

Grönt Kulturarv. www.slu.se
• Låt trädgården vara "lite skrä-

pig". En död gren hyser massor 
av liv!

• Spara lite vilda blommor i  
gräsmattan.

• Starta en kompost på  
arbetsplatsen.
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Det fanns tidigt ett intresse för samhällsfrå-
gor. Det i kombinationen med Benjamins nyfikna 
sinnelag gjorde att det fanns ett frö för politik. En 
veckas praktik hos Andreas Carlsson, gruppledare 
för kristdemokraterna i riksdagen, avgjorde saken. 
Benjamin Petersson tog beslutet att engagera sig i 
kommunpolitiken.

Att påverka samhällsutvecklingen och att kunna 
hjälpa andra är drivkraften för denne 20-åring. 
Idag är han vice ordförande i kultur- och fritids-
nämnden. Han vill inte påstå att det finns någon 
specifik fråga han brinner för. Han är bred i sina 

intressen och kan dyka ner i djupet i vilken fråga 
som helst och hitta något intressant. Det tror han 
hänger ihop med nyfikenheten.

Benjamin lyfter fram alla ideella krafter som 
tillför så mycket i samhället.  
– Jag vill rikta ett tack till alla föreningar, försam-
lingar och andra ideella krafter för allt det fina 
arbete som görs. De bidrar till gemenskap, demo-
krati och hälsa och de gör värdefulla insatser för 
ungdomar. Tänk också på allt deras arbete för de 
nyanlända och för integrationen, säger han.

Skapa rättvisa och trygga 
samhällen, fria från krig 
och våld.

Så kan du bidra lokalt:
• Ta tillvara på din rätt att rösta när det är val.
• Är din arbetsplats/skola inluderande? Om inte, lyft proble-

men med närmaste chef, lärare eller skyddsombud. 
• Engagera dig i en av kommunernas ideella organisationer 

eller politiskt. 

Benjamin vill lyfta alla ideella krafter

Benjamin Petersson
Ålder: 20 år
Bor i: Vrigstad
Aktiv som: Vice ordförande  
Kultur- och fritidsnämnden
Parti: KD
Fritidsintressen: Musik, spela pia-
no, läsa, är engagerad i kyrkan
Just nu: Studerar på universitet 



Jan Holmqvist,  
kommunchef

Vi måste intala oss  
att det är möjligt

Hållbarhet handlar om att skapa förutsättningar 
för att vårt klimat och det samhälle vi lever i lång-
siktigt kan tåla den påverkan vi människor utsätter 
det för. Alla människor ska ges en dräglig levnads-
standard och ojämlikheten mellan människor, na-
tioner och regioner ska minskas. Hållbarhet hand-
lar om att skapa och vidmakthålla sociala miljöer 
som människor trivs i och vill umgås i, samt att ta 
ett ansvar för dessa miljöer. 

Det kan kanske verka svårt, ja nästan omöjligt, att 
skapa och vidmakthålla ett sådant hållbart sam-
hälle. Men jag tror det är viktigt att inte misströsta 
eller ge upp. Vi måste intala oss att det är möjligt. 
Var och en av oss måste göra det vi kan för att ska-
pa detta hållbara samhälle. 

Men enskilda initiativ räcker inte, det är tillsam-
mans vi skapar ett hållbart samhälle - på lokal, 
regional och global nivå. Det är detta perspektiv 
denna tidning vill lyfta fram och ge exempel på. 
Hoppfulla exempel på hur ett hållbart samhälle 
kan skapas - både lokalt och globalt.

Spara resan
‒ turista hemma

visitsavsjo.se

Gör miljön en tjänst och 
upptäck en utflykt nära dig! 

Framåtblick

Stärka globala 
samarbeten för 
att tillsammans
uppnå hållbar 
utveckling.

Så kan du bidra lokalt:
• Lär känna dina grannar.
• Gör saker tillsammans  

för en mer hållbar värld.  

”Huvudsyftet med Agenda 2030 är att avskaffa extrem 
fattigdom, att minska ojämlikheter, att lösa klimatkrisen 
och att främja fred och rättvisa.”  (citat från sidan 4)


