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Det här är det första numret av din kundtidning 
från Vimmerby Energi & Miljö AB, Vemab. 
Vi vill öka kommunikationen med våra kunder 

och tidningen är ett led i den ambitionen. Avsikten är 
att du två gånger om året ska få ta del av information om 
vår verksamhet som kan vara bra för dig att känna till.

vi som arbetar på Vemab är stolta över att kunna 
bidra med så mycket nytta som förenklar det dagliga 
livet för våra kunder. Har du tänkt på hur din vardag 
skulle se ut utan våra tjänster? Vi levererar förnybar  
el och värme, rent vatten i kranen och vi ansvarar för 
avlopp, renhållning och återvinning. Vår vision är  
att göra allt detta utan att äventyra morgondagens 
möjligheter.

det är glädjande att vi fick höga betyg av kunderna 
i vår senaste mätning och jag hoppas att vi ska kunna 
fortsätta leva upp till era höga förväntningar på ett bra 
sätt.

Trevlig läsning!
Torbjörn Swahn, vd

Högt betyg från kunderna

– vi fick trots allt ”väl godkänt” på avfalls-
hanteringen, (73,1) och det är ett högre betyg än 
vi hade förväntat oss med tanke på de bekymmer 
med missade hämtningar som entreprenörsbytet 
medförde i början. Det tyder på att kunden har 
förståelse för sammanhangen och ser förbätt-
ringarna som skett, säger Mattias Gustafsson, 
marknadschef.

Vemabs nöjdkundindex på 77,8 är något lägre 
totalt sett jämfört med sextio andra energibolag i 
samma storleksklass, där medelvärdet är 79,3. 
Det beror till stor del på avfallshanteringen, som 
sänkte betyget.

Drygt 500 intervjuer har gjorts av ett företag 
som är specialiserat på kundundersökningar hos 
energibolag.  Det är tillräckligt många för att dra 
statistiskt säkra slutsatser. 

– Allra högst betyg fick elhandeln, där vi nådde 
79,9. Det är extra roligt eftersom det är en konkur- 
rensutsatt del, där kunden faktiskt kan välja en 
annan leverantör. Vi tror att Vårflodsel är en  
produkt som många kunder är nöjda med och det 
höjer betyget, säger Mattias.

Andra delar som fick höga betyg var bemötande, 
4,5 av 5 möjliga, kompetens, 4,3 och tillgänglig-
het, 4,4. 

– Det är roligt att kunderna uppskattar vår  
service och kompetens. Nu har vi en intressant 
läsning av 70 A4-sidor med ordagranna  
kommentarer från kunderna i undersökningen 
att gå igenom och analysera. Det ger oss säkert 
förbättringsidéer att jobba med, berättar Mattias.

D Vemab kommer att följa upp med en 
likadan undersökning vart annat år.

Under 2018 genomförde Vemab en omfattande kundundersökning. Betyget var  
genomgående högt, men avfallshanteringen sänkte som förväntat siffrorna en aning.  
Som helhet är kundnöjdheten 77,8 på en skala upp till 100. Mattias Gustafsson, 

marknadschef.

älkommenVVimmerby Energi & Miljö AB
Förrådsgatan 2
598 40 Vimmerby

0492-76 93 00
vimmerby.energi@vimmerby.se
www.vemab.se

Öppettider:
Måndag–fredag
07.00 till 16.00 
 
Telefontider:
Måndag–Fredag 07.00–15.00. 
Stängt mellan 09.00–09.30 
och mellan 13.00–13.30. 
 
Felanmälan – icke kontorstid: 
Felanmälan för elnät, vatten och 
avlopp samt fjärr-/närvärme 
under icke kontorstid, ring: 
0492-76 93 20. Övrig tid 
enligt ovan. 
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Jan och Marie Edvardsson – två nöjda kunder.



Nära till håll-
bara miljöval

det ska vara enkelt, bekvämt och nära till att göra hållbara val i 
Vimmerby. Därför har Vemab ett väl utbyggt fjärrvärmenät och en 
lättillgänglig sophantering.  Att vara i framkant med detta underlättar 
för kommuninvånarna.

– Vi vill ge våra kunder en bekväm vardag. Istället för att elda med 
olja, pellets eller ved kan de tillexempel nyttja vår fossilfria fjärrvärme 
och närvärme, berättar Mattias Gustafsson, marknadschef.

Klimatsmart gynnar bygden
I Vimmerby kommun är fjärrvärmen och närvärmen väl utbyggd. 
Bara förnybara bränslen som spån, flis och bark som kommer från en 
radie av fem mil från Vimmerby används. Det innebär att ett klimat- 
smart val även gynnar bygden. Dessutom är priserna stabila.

– Våra priser för fjärrvärme och närvärme har varit oförändrade de 
senaste fyra åren vilket i praktiken kan ses som en prissänkning, säger 
Mattias. 

Lokalt billigast i slutändan
Det finns många lockande erbjudanden på pressade elpriser runt om  
i Sverige. Ofta blir dock det lokala erbjudandet billigast i slutändan 
menar Carolina Edgren, ansvarig för marknadsföring och elhandel. 
Det finns även andra fördelar med att köpa sin el lokalt. 

– Pengarna stannar i Vimmerby kommun och kommer kommun-
invånarna till nytta, säger Carolina.

Går det att få en mer miljösmart och bekväm 
vardag? Vimmerby Energi & Miljö gör det enklare 
att både sopsortera och välja smarta energi- 
alternativ. Dessutom är supporten bara ett 
samtal eller ett besök bort.

Carolina Edgren, 
marknadsföring/elhandel

Nära till support
För den som väljer lokalt finns även 
andra förmåner att vänta. Som kund 
till Vemab är det till exempel alltid 
nära till support.

– Vi engagerar oss i varje kund. Den 
personliga kontakten är viktig för oss. 
Det innebär att du som kund direkt får 
kontakt med oss genom ett besök eller 
ett telefonsamtal vid problem eller 
frågor, säger Carolina.

D Kolla på www.vårflodsel.se om du vill veta mer, eller 
kontakta kundtjänst.

Två av tre väljer 

Vemab knackar inte dörr  
eller ringer och tjatar
Under våren hörde flera kunder av sig sedan de 
hade fått besök eller blivit uppringda av andra  
elhandelsföretag. I vissa fall gav de orealistiska  
löften om guld och gröna skogar.

– några kunder upplevde att försäljarna utgav sig för att 
samarbeta med Vemab. Vi knackar aldrig dörr och jobbar inte 
med telefonförsäljning, säger Carolina Edgren.

Tänk på att din elräkning består av tre delar. Det är nätavgifter 
till nätägaren, energiskatt till staten, samt elhandelskostnaden till 
elhandelsföretaget. Den enda delen som du kan påverka genom att 
byta elhandelsföretag är elhandelskostnaden. När de gäller de 
andra delarna går det inte att välja. De löften om besparingar som 
dessa försäljare har gett visar sig ibland vara orealistiska, eftersom 
besparingen är högre än vad du betalar för elhandelskostnaden, 
alltså omöjlig.

– Fråga alltid oss innan du byter elhandelsföretag. Vi hjälper dig 
med en korrekt beräkning, så att du jämför ”äpplen med äpplen”. 
När du väljer Vemab stödjer du samtidigt det lokala genom att 
vinsten stannar i kommunen och gör nytta här, säger Carolina 
Edgren. 

Hos Vemab kan du som är privatkund välja  
mellan fast elpris, rörligt elpris eller Vårflodsel. 
Så många som två av tre kunder tycker att  
Vårflodsel är ett smart och tryggt val.

elpriset svänger kraftigt upp och ned under året, ibland till 
och med under samma dag. Om du har ett rörligt elpris får du 
hänga med i topparna och dalarna. Det kan kännas osäkert. Med 
ett fast elpris vet du vad du betalar, men det svåra är att veta vid  
vilket tillfälle du ska binda priset för att inte betala för mycket 
under kommande år. Då är Vårflodsel en perfekt mellanväg.

– Vårflodsel går ut på att vi köper in el för hela året under mars, 
april och maj, när vattenmagasinen är som fullast efter vårfloden 
och priserna i regel är som lägst. För att sprida riskerna delar vi upp 
inköpen vid 60 tillfällen. Det ger ett rättvist snittpris som gäller 
från 1 juli till 30 juni året därpå – oavsett hur marknadspriserna 
svänger. För vårt arbete gör vi ett litet påslag, som vi redovisar helt 
öppet. En smart, bekväm och trygg lösning som våra kunder verk-
ligen gillar, berättar Carolina Edgren på Vemabs elhandelsavdelning.

HÅLLBARA VAL
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här tas sorterat avfall emot från både privatpersoner 
och småföretagare. Allt som samlas in transporteras 
till olika platser där avfallet tas om hand på bästa sätt, 
antingen återanvänds, återvinns eller förbränns. 

– Det brännbara levereras till Tekniska Verken i 
Linköping, skroten till Skrotfrag i Oskarshamn, för att 
nämna några, säger Marika och fortsätter: 

– Det är alltid mycket bättre om saker kan återan-
vändas och jag upplever att folk är mer medvetna idag. 
Det är ju jordens resurser vi tar av. Exempelvis används 
olja och skog för att göra nya plast- och pappers- 
förpackningar, säger Marika och berättar att ÅVC 
dessutom blivit en mötesplats, något hon tolkar som 
ett gott betyg.

– Det är en ren och trevlig plats där folk inte har 
några problem med att stanna kvar en stund för att 
prata med bekanta. Vi brukar bjuda på kaffe ibland på 
helgerna och vi serverar glögg vid lucia. 

Under de 15 år som hon jobbat här har platsen för-
ändrats i flera avseenden.

– Vi har exempelvis inget matavfall här uppe längre, 
men den största förändringen är ändå att fler fått  
upp ögonen för hur många gånger saker faktiskt kan 
återanvändas och återvinnas. 

Gör en hjälteinsats för  
miljön på Vimmerby ÅVC
Vi kommuninvånare blir allt bättre på att se till att vårt 
avfall får komma till liv igen i ny form, berättar Marika 
Andersson, avfallstekniker på Vemab. Men när det 
kommer till vilja och engagemang kring sortering av av-
fall finns det en grupp som sticker ut lite extra:

– Barn är så duktiga på detta! De lär sig tidigt och 
visar gärna de vuxna hur de ska göra, säger Marika, en 
av alla dem du möter på Återvinningscentralen (ÅVC).

Den slitna frasen att ”allt 
brinner” är Marika  
Andersson och kollegorna 
på Vimmerby ÅVC lite 
trötta på att höra. ”Om 
något kan återvinnas är 
det såklart det bästa”, 
säger hon. 

sedan ÅVC införde striktare kraV pÅ 
sortering aV BrÄnnBart aVfaLL 
under 2016 har mÄngden BrÄnnBart 
aVfaLL minskat drastiskt – frÅn 16 kiLo 
per Besök tiLL 10 kiLo. en minskning 
pÅ Ca 300 ton per År!

”Jag är väldigt tacksam för att 
den här servicen finns. I och 
med att det ligger så nära stan 
är det inga bekymmer alls att 
åka hit då och då. Idag skulle 
jag bara slänga lite emballage, 
papper och mjukplast”.  
 
Elisabeth Johansson

Citat

”Är du osäker så 
prata med oss, vi 
hjälper gärna till! Vi 
vill ju också att det 
ska bli rätt”, säger 
Marika Andersson, 
avfallstekniker på 
Vemab.

ÅTERVINNINGSCENTRALEN



”Idag är jag här i jobbet 
och slänger toalettstolar. 
Jag är här ganska ofta 
och det fungerar alltid 
jättebra. Jag uppskattar 
att det är stort, öppet 
och enkelt att ta sig fram 
med släpkärra”.
Viktor Adolfsén

Att packa bilen eller släpet utifrån den ordning containrarna är 
uppställda på området, är ett varmt tips inför ett besök på ÅVC.

VISSTE DU ATT…
… stål, aluminium och glas kan återanvändas 
hur många gånger som helst?
… wellpapp kan återvinnas 6-8 gånger och 
tidningspapper 5-7 gånger?
… plast kan återvinnas upp till 10 gånger.

D Marikas bästa tips:  
Förbered ditt besök på ÅVC 

1. Sortera avfallet hemma innan  
besöket på Återvinningscentralen.

2. Kika på kartan över ÅVC som 
finns på Vemabs hemsida. Packa 
sedan bilen/släpet i den ordning 
du åker genom området.

3. Blanda inte olika material i säckar 
eftersom allt ska sorteras.  
Är allt sorterat som det ska kan 
du dock använda transparenta 
säckar.

4. Alla säckar och emballage du 
använder för transporten till ÅVC 
ska också sorteras – plastpåsar 
och säckar i mjukplast, pappers-
kassar i pappersförpackningar 
och banankartonger i wellpapp.

5. Kör enligt trafikreglerna på  
området. Tänk rondell uppe på  
planen och håll utkik efter barn!

6. Mycket kan återvinnas – men 
även skänkas till Erikshjälpen 
som ser till att dina saker kan 
användas igen. Vi har en upp-
märkt container där du kan  
ställa hela, rena saker.

9,4 kiLo farLigt aVfaLL 
per person samLades 

in under 2018, totaLt 
149 ton. den största 
mÄngden farLigt aVfaLL 

utgörs aV fÄrg.

Citat

Var vattensmart!
Vi måste bli smartare i hur 
vi använder och återanvänder 
vatten. Både i hemmen och 
inom industrin. Det har de 
senaste två årens torka och 
låga grundvattennivåer visat.

emma jonsson är VA-chef på 
Vemab och hon är övertygad om att 
vi måste börja tänka på ett nytt och 
smartare sätt när det gäller hur vi 
använder vårt dricksvatten. I snitt 
använder vi i Sverige så mycket som 
140 liter per person och dag.

– Vatten är vårt viktigaste livs-
medel, men det har varit billigt och 
vi har haft gott om det, så vi har lite 
till mans glömt vilken värdefull 
resurs det är. Nu måste vi tänka om 
på bred front i hela samhället.

Om det behövs bevattningsförbud 
sommaren 2019 är för tidigt att säga 
när detta skrivs, men om det sker 
kommer det införas tidigt.

– Förra året trodde vi att vi hade 
gott om vatten, men så kom torkan 
och läget förändrades snabbt. I år 
kommer vi vara snabbare med att 
införa restriktioner, säger Emma. 
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HÄR PÅMINNER VI OM NÅGRA 
ENKLA SPARTIPS I DIN VARDAG
• Duscha snabbt. Stäng av  

vattnet när du tvålar in dig.
• Undvik att bada i badkar.
• Stäng av vattnet under tiden  

du borstar tänderna.
• Byt till snålspolande duschar, 

kranar och toaletter.
• Samla regnvatten i tunnor för 

att vattna i trädgården. 
• Försök att minska på tvätt och 

disk. 
• Diska och tvätta med fulla  

maskiner, helst på eco-program.
• Ha en kanna vatten att dricka i 

kylen istället för att låta kranen 
rinna tills vattnet blir kallt.

Behåll dina 
goda vanor 
året runt!

D För mer information, besök  
facebook.com/vattensmart

ÅTERVINNINGSCENTRALEN
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För att undvik merjobb gäller det att sortera rätt.
– Ligger till exempel matavfallspåsar i fel fack i 

sopkärlet innebär det merarbete för oss att sortera 
innan vi kan tömma. Är det inte möjligt att rätta till 
får vi låta kärlet stå. Vi lämnar då information och 
en sorteringsguide i brevlådan, med uppmaning 
om bättring till nästa gång.

– Det vanligaste sorteringsfelet är att matrester 
läggs i plastpåsar i stället för att använda avsedda 
papperspåsar, säger Daniella.

Tänk på att inte fylla sopkärlen med för mycket 
avfall.

– Är kärlen överfulla när vi tömmer hamnar 
avfall lätt utanför, som vi får gå och plocka upp. 

Körskicklighet
I tätorterna är det i regel inga problem att komma 
fram med sopbilarna för att effektivt kunna tömma 
sopkärlen, men kräver ändå körskicklighet hos 
chaufförerna. 

Daniella började köra hushållsavfall för tre år 
sedan för den tidigare entreprenören, men valde att 
sluta efter 1,5 år. När GDL fick ansvaret för ren-
hållningen återvände hon.

– Det är bättre ordning nu, samtidigt vill vi 
utvecklas och se på förbättringsåtgärder.

Daniella Johansson stannar sopbilen 
hon kör, hoppar ur och tömmer 
effektivt kärl efter kärl med hus-
hållsavfall.

– Under en hel arbetsdag tömmer 
vi flera hundra sopkärl, säger Daniella.

D Bra att känna till  
• Hämtning av hushållsavfall kan ske från 

06.00 fram till 22.00.

• Normalt sett hämtas hushållsavfall även 
om ordinarie hämtningsdag infaller på 
röd dag.

• Vid ändrade hämtningsdagar delges 
information via media.

RENHÅLLNING

för att underlätta arbetet för miljöarbetarna 
som sköter renhållningen finns en del att tänka på.

– Viktigast är att ställa sopkärlen nära gatan 
med handtaget vänt utåt, när det är hämtningsdag, 
likaså att kärlen står på ett så hårt underlag som  
möjligt, (t.ex. stenläggning eller asfalt).

MATAVFALL

”Det vanligaste sorteringsfelet är 
att matrester läggs i plastpåsar 
i stället för att använda avsedda 
papperspåsar.” 
 
Daniella Johansson

Citat

Hushållen kan underlätta 
arbetet för Daniella och alla 
andra miljöarbetare som 
sköter renhållningen.  
Viktigast är att sopkärlen 
står med handtagen vända 
utåt när det är hämtnings-
dag, likaså att källsortera 
rätt och att inte fylla kärlen 
med för mycket avfall.

Underlätta hämtningen  
av hushållsavfall



RENHÅLLNING

D Goda råd för en bättre miljö 
• Köp refill om det går!
• Köp begagnade saker.
• Handla mat i tygpåsar.

För fler tips gå in på www.sopor.nu
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Hur ser din arbetsdag ut?
– I bilarna som kör i tätort jobbar vi två och två och utvecklar  
rutiner för att arbetet ska fungera smidigt. Jag kör i Vimmerby och 
börjar vid sex-tiden på morgonen. När vi har hämtat klart för 
dagen kör vi hushållsavfallet till en omlastningsstation vid Kejsar-
kullens återvinningscentral utanför Hultsfred. Där tas allt insamlat 
avfall från Vimmerby, Hultsfred och Högsby kommuner omhand.

Vad är det bästa med ditt arbete?
– Friheten. Bra arbetstider. Jag gillar också det fysiska arbetet och 
att få röra mig, avslutar Daniella.

Sorteringsguide Tips för minskat 
matsvinn: 

1. Planera dina matinköp 
så att du hinner äta upp 
maten innan den blir för 
gammal. 

2. När du lagar mat – tänk 
på hur många måltiden 
ska räcka till, om du vill 
ha rester till ett senare 
tillfälle och anpassa 
mängden utifrån det.  

3. Lär dig laga god mat på 
dina matrester. 

4. Förvara maten rätt. Ställ 
in kylvaror så fort som 
möjligt. Rekommenderad 
kylskåpstemperatur är 
4-5°C.  

5. Frys in mat som du vill 
spara länge, bra frys- 
temperatur är -18°C. 

6. Titta, lukta och smaka på 
maten. Släng inte mat 
bara för att den passerat 
bäst-före-datum, ofta 
håller den mycket längre. 
Våga lita på dina sinnen!

Plastförpackningar
Både hårda och mjuka förpackningar.
• Ketchupflaskor, glasslådor, 

schampoflaskor.
• Chips- och godispåsar,  

påläggsemballage.
• Tandkrämstuber, påsar, 

förpackningar av frigolit.

BATTERIERLJUSKÄLLOR

Ljuskällor och batterier
• Glödlampor, LED-lampor, 

lågenergilampor och   
halogenlampor.

• Småbatterier.

Restavfall
• Blöjor, fimpar, snus.
• Dammsugarpåsar, kuvert, 

disktrasor.
• Bomullstops, tandborstar,  

disk- och toalettborstar.

Metallförpackningar
• Lock, kapsyler, konserv- 

burkar, metalltuber.
• Aluminiumfolie, folie från  

t.ex. crème fraicheburkar.
• Tomma färgburkar.

Tidningar
• Dags- och veckotidningar.
• Reklamblad, kataloger.
• Pocketböcker, skrivpapper.

Glasförpackningar
• Glasflaskor och glasburkar.

OBS! Färgat och ofärgat glas skall 
sorteras var för sig.

Matavfall
• Matrester.
• Skal från grönsaker,  

frukt och rotfrukter.
• Kött-, fisk- och skaldjur.
• Pasta, brödkanter, te- 

påsar, kaffefilter, godis.

Pappersförpackningar
• Mjölk-, fil-, yoghurt- och  

juiceförpackningar.
• Flingpaket, äggkartonger,  

tvättmedelspaket.
• Pizzakartonger, present- 

papper, papperskassar.



Vanliga frågor och  
svar för kundtjänst
Frågor som rör fjärrvärme, el, renhållning och vatten är varmt välkomna till Vemabs kund-
tjänst. I regel kommer telefonsamtalen fram direkt utan långa telefonköer. Frida Fjällgård, 
receptionist och kundtjänstmedarbetare, berättar om kundernas vanligaste frågor.

Mängden insamlade 
plastförpackningar  
har ökat med

Mängden insamlade 
pappersförpackningar  
har ökat med

Mängden insamlade 
metallförpackningar  
har ökat med

517 ton mataVfaLL samLades in
under 2018, ViLket Är Cirka 110 kg 
per ansLutet hushÅLL oCh År.

VoLymen BrÄnnBart hushÅLLs- 
aVfaLL minskade med 1 300 ton 
frÅn 2016 tiLL 2018.  

Vi har en mängd frågor om 
fjärrvärme, elhandel och  
vatten. Går det att komma 
förbi ert kontor för att få 
klarhet i detta?

svar: Självklart! Våra kunder är alltid 
varmt välkomna att besöka oss. Vi har 
öppet mellan 7.00-16.00 och finns på 
Förrådsgatan 2.

Jag har fått en missad 
sophämtning, när kommer 
sopbilen och tömmer min  
soptunna?

svar: När du kontaktar oss kan vi se 
när din sophämtning var planerad att 
ske. Sedan kan vi undersöka om det har 
varit någon avvikelse i ditt område. En 
utebliven hämtning kan bero på att du 
som kund sorterat fel i sopkärlen, kärlet 
inte varit framställt max 4 meter från 
tomtgränsen eller något hinder i vägen, 
till exempel en bil som parkerat på fel 
ställe. Under vintern kan det också bero 
på att vägen inte varit snöröjd eller sandad 
eller att kärlet inte varit framskottat. 
Om vi inte hittar någon avvikelse tar vi 
vidare ärendet till vår entreprenör som 
åtgärdar den missade tömningen så fort 
som möjligt.

Jag har flyttat in i en ny 
bostad och vill teckna ett 
elavtal. Hur gör jag?

svar: Hör av dig till vår kundtjänst.  
Vår elhandelsansvariga Carolina 
Edgren hjälper dig med nya elavtal och 
leveranser. I Vimmerby med omnejd 
äger vi elnätet och då sköts allt med 
automatik. Ifall någon annan aktör äger 
elnätet där du bor löser vi det smidigt 
och sköter kontakten med dem om en 
önskad överflyttning. 

Inom kort kommer vi få en 
slamtömning. Vad behöver 
jag tänka på?

svar: Det viktigaste är att slambrunnen 
är lättåtkomlig för slambilen. På vintern 
behöver vägen vara plogad fram till 
brunnen. Det ska heller inte finnas över-
hängande träd eller andra hinder. Ibland 
kommer slamföraren att behöva dra lång 
slang för att komma fram till brunnen, 
då tillkommer extra kostnader. Det kan 
vara bra att känna till. Chaufförerna är 
också väldigt tacksamma om brunnen 
är tydligt utmärkt, till exempel med en 
pinne eller flagga. 

Frida Fjällgård, kundtjänst.

Sophanteringen i siffror sedan införandet 
av det nya insamlingssystemet

Fintvättar  
eller fultvättar 
du din bil?
 
du vet väl att det är för-
bjudet att ”fultvätta” bilen?  
Bilar drar åt sig smuts, damm, 
asfaltspartiklar, oljerester och 
tungmetaller som spolas av 
när du tvättar bilen. Om du 
tvättar bilen på garageupp- 
farten eller andra hårda ytor i 
samhället rinner förorening-
arna tillsammans med kemi-
kalierna i rengöringsmedlen 
rakt ut i dagvattensystemet 
och sedan helt orenat vidare 
till naturen. Det är också ett 
onödigt slöseri med vatten.

Fintvätta istället bilen i auto- 
mattvätt eller tvätthall som är 
avsedd för biltvätt. Där samlas 
oljor och kemikalier upp och 
delar av vattnet återanvänds.

D  Om du har frågor eller 
funderingar, tveka inte att 
kontakta oss! 


