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Hej granne och Slitebo!
Vi går alla igenom en mycket speciell 
tid just nu med coronapandemin. På 
Slitefabriken var vi snabba med att införa 
nya rutiner för hälsa och säkerhet utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendatio-
ner och vi har i stort sett klarat oss väl så 
här långt under krisen. Extra glädjande 
är att vi har kunnat stödja sjukvården i 
Region Gotland med skyddsutrustning 
från fabriken. Våra stora lager har gjort 
detta möjligt vilket känns oerhört bra 
i hjärtat.

 Jag kan konstatera att hösten startat 
med full fart trots coronapandemin. 
På marknadssidan ser vi en marginell 
nedgång och vi ligger något lägre i 
volym jämfört med förra hösten. Men 
byggmaterialet cement är en förutsätt-
ning för det svenska samhällsbyggandet 
och Slitefabriken har en stabil kundbas. 
Slitefabriken står för 60 procent av den 
inhemska försörjningen av cement till 
byggprojekt och infrastruktur över hela 
landet.

 Slitefabriken driver på utvecklingen 
mot en hållbar cementproduktion och 
koldioxidutsläppen per ton producerad 
cement är nu 15 procent lägre här än 
genomsnittet globalt. Arbetet för att 
nå vårt mål om att tillverka cement för 
klimatneutral betong år 2030 är högsta 
prioritet och vi jobbar på flera fronter. 
Jag är stolt över att vi fasar ut det fossila 
kolet i snabb takt och att vi under året 
har ökat andelen restmaterialbaserade 
bränslen ordentligt. 

 Under hösten kommer vi även att 
följa nästa steg för Cementas ansökan 
om förlängt kalkbrytningstillstånd på 
Gotland. Ansökan bifölls tidigare i år i 
Mark- och miljödomstolen och ska nu 
prövas i nästa instans som är Mark- och 
miljööverdomstolen. Beslut i ärendet 
förväntas komma vid årsskiftet. Här på 
Gotland finns Sveriges råvarureserv av 
kalksten med den kvalitet som är lämpad 
för cement och ett förlängt täkttillstånd 
kommer att bli avgörande för en inhemsk 
och hållbar cementtillverkning i framtiden.

I det här numret av Utsikt 
kan du läsa mer om det 
som pågår hos oss på 
Cementa. Trevlig läsning!

Vänliga hälsningar 
Fred Grönwall 
Fabrikschef

Gotlänningarna imponerar 
med återvinning
SLITEFABRIKEN FORTSÄTTER ATT VISA 
vägen med alternativa bränslen i sin cement-
tillverkning. Här spelar gotlänningarnas 
engagemang för återvinning en nyckelroll.

Cementa i Slite ligger i internationell framkant med 
att fasa ut fossilt kol från tillverkningen. Idag består 
energimixen av 65 procent restmaterialbaserade 
bränslen, varav hälften är biobaserat. Det handlar 
om icke-återvinningsbart papper, plast, trä, textil, 
färgrester och uttjänta bildäck. Ett tydligt resultat 
är att koldioxidutsläppen minskar med 200 000 ton 
varje år.

Allt avfall kommer till användning
Region Gotland har tillsammans med näringslivet, 
offentliga verksamheter och kommuninvånarna 
skapat ett unikt system för avfall. 2007 transpor-
terades allt avfall iväg till fastlandet. Idag stannar 
istället nära allt av gotlänningarnas årliga 12 000 ton 
avfall på ön. Anders Gunnarsson, som är regionchef 
sydöst för Ragn-Sells, säger att det spelar roll att 
sopsortera:

– Allt som går att återvinna tas självklart om hand, 
men det som blir över används som bränsle i indu-
strin. Dessutom sänks koldioxidutsläppen ytterligare 
och fler arbetstillfällen skapas här på Gotland när vi 
inte transporterar iväg avfallet.

Ragn-Sells ansvarar 
för att ta hand om 
material från återvin-
ningscentraler och 
hushåll över hela landet 
och Anders menar att 
gotlänningarna är bra 
på att sortera sitt avfall 
noga:

– Gotlänningarna är 
mycket engagerade i 
hållbarhetsfrågor och 
gör stora insatser för 
återanvändning, återvinning och sopsortering. Ju 
bättre avfallet är sorterat i återvinningscentralerna, 
desto mer går att återvinna och mindre energi går åt 
att sortera i nästa steg.

Allt större andel alternativa bränslen
Anders Jansson är chef för HC Miljö, ett systerbolag 
till Cementa som ansvarar för restmaterialbaserade 
bränslen. Han berättar att Slitefabriken nu ökar  
takten med att fasa ut det fossila kolet:

– Efter flera års forskning och utveckling börjar 
det ta ordentlig fart nu. Under året har vi gjort 
lyckosamma försök i ugn 8 här i Slite med 90 
procent restmaterialbaserade bränslen som bådar 
mycket gott inför framtiden.

Anders Gunnarsson och Anders Jansson på ÅVC
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Cementa arbetar på ett miljöanpassat sätt med målet att industri, människor 
och naturvärden ska samexistera i ett hållbart samhälle i en levande bygd.  
Vår policy är att ha en öppen dialog med kringboende och myndigheter. 
Välkommen att kontakta oss med synpunkter och frågor!
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Utsikt – Slitefabrikens informationsblad till närboende
Adress: Skolgatan 6, Box 102, 624 22 Slite
Telefon: 0498-28 11 44 eller 0498-28 10 00
E-post: info@cementa.se
Webb: cementa.se, facebook.com/cementaab

Cementa växer med 
nya medarbetare
SEDAN STARTEN AV ÅRET har 
16 nya medarbetare och cirka 
40 sommarjobbare välkomnats 
till Slitefabriken. Och trots situ-
ationen med coronapandemin 
ser Cementa ingen avmattning i 
rekryteringsbehovet framåt.

Cementa i Slite sysselsätter idag 430 
personer, varav cirka 230 personer 
som är anställda på Cementa och 
200 personer hos entreprenörer. 
Cementa är därmed Gotlands andra 
största privata arbetsgivare. Jenny 
Wallin Sander är HR-chef och  
berättar att Slitefabriken just nu 
söker nya medarbetare till ett tiotal 
olika roller såsom laborant, projekt-
ingenjör och produktionsmekaniker.

– Hösten har börjat väldigt bra 
och det känns extra glädjande att vi i 
dessa tider är en stabil arbetsgivare.  
Vi vill fortsätta att vara en av Gotlands 
bästa arbetsplatser för att locka och 
behålla rätt personer hos oss.

Fler deltidsbrandmän på  
norra Gotland
Cementa har även inlett ett värde-
fullt samarbete med räddningstjäns-
ten på norra Gotland. Medarbetare 
på Cementa uppmuntras att utbilda 
sig till deltidsbrandmän som kan 
rycka ut med kort varsel om något 
skulle hända. Idag arbetar två med-
arbetare som deltidsbrandmän och 
målet är nio personer totalt.

– Även hos oss på Cementa växer 
ju kunskapen om brandsäkerhet 
på så sätt och det känns väldigt 
meningsfullt att jobba vidare med 
detta samarbete, säger Jenny Wallin 
Sander.

Vill du veta mer om de tjänster 
som Cementa tillsätter just nu,  
besök www.cementa.se/sv/sok-jobb

Livsviktig kunskap om 
hjärt- och lungräddning

SEDAN 2014 HAR ALLA 230 medarbetare på Slitefabriken 
utbildats i hjärt- och lungräddning, HLR, och hur man använder 
de sex hjärtstartarmaskinerna som finns på fabriksområdet.

Eldsjälarna bakom initiativet heter 
Bert Karlsson och Göran Lindahl, 
två trotjänare på Cementa med 
50 respektive 47 års erfarenhet 
på Slitefabriken. Båda har tidigare 
varit deltidsbrandmän och har 
därför gedigen kunskap i första 
hjälpen och HLR.

Bert och Göran började utbilda 

alla sina kollegor i HLR tillsam-
mans med företagshälsovården 
efter att de certifierat sig som 
instruktörer. Något som redan 
räddat två liv. I februari i år fick 
en medarbetare hjärtstopp och 
föll ihop på Slitefabriken. I 20 
minuter höll kollegorna igång 
kollegans hjärta med hjälp av HLR 

och hjärtstartare, innan ambulan-
spersonal tog över. Tack vare ett 
snabbt och korrekt ingripande av 
kollegorna räddades mannens liv.

– Vid hjärtstopp handlar allt om 
att få hjälp snabbt. Alla på skiftet 
skötte det perfekt, säger Magnus 
Buskas, sjuksköterska på företags-
hälsovården på Slitefabriken. 

– Hela larmkedjan fungerade 
och de började med HLR direkt. 
De larmade och hämtade hjärt - 
startarmaskinen i väntan på 
ambulansen.

Utbildar andra företag
Ryktet om Slitefabrikens kunskap 
i HLR har spridit sig. Det börja-
de med att Coop Konsum i Slite 
hörde av sig till Göran Lindahl 
som gärna ställde upp och lärde 
ut HLR.

Bert och Göran har sedan dess 
hjälpt flera företag på sin fritid, 
såsom Gisab, Janstis, Gutarnas 
Hembyggtjänst, Pon Cat, Kidde 
Brandskydd, AHT och Ica Slite. 
Totalt har runt 70 personer nu 
denna livräddande kunskap på 
ön och på Coop Konsum i Slite 
hänger numera också Görans 
hjärtstartare, redo för användning 
om olyckan är framme.

Göran och Bert framför hjärtstartare

Världsunikt fjärilsprojekt på Gotland
CEMENTA ARBETAR MED EN rad åtgärder för att säkerställa  
att man bevarar de naturvärden som finns kring kalktäkten vid  
File hajdar. I området pågår just nu ett fjärilsprojekt som fått  
internationell uppmärksamhet.

I området kring File hajdar 
genomför miljökonsulten Calluna 
med stöd av forskare från Linné-
universitetet en världsunik kart-
läggning av den ovanliga fjärils-
arten väddnätsfjäril. Genom  
att fånga in väddnätsfjärilar och 
ID-märka dem i en så kallad 
fångst-återfångststudie, kan man 
få helt nya insikter och kunskaper 
om hur arten lever.

– Tidigare trodde man att arten 
är extremt lokal men nya studier 
visar att de kan flyga så långt  
som sju kilometer. Vid det här 
laget är det troligen världens 
största undersökning av vädd-
nätsfjärilar och resultaten har 
rönt internationellt intresse, 

berättar Jon Hallgren, miljöchef 
på Cementa i Slite.

En stor del av arbetet har gjorts 
under sommaren, men eftersom 
fjärilarnas hela livscykler kartläggs, 
fortsätter arbetet under hösten 
och till våren.

Under sommaren har Cementa 
även tagit hand om markom-
råden för att skapa ännu bättre 
förutsättningar för fjärilspopula-
tionerna än vad de hade tidigare.

– I området kring File hajdar 
pågår det en långsam igenväx-
ning och eftersom dessa fjärilar 
generellt trivs bättre i öppnare 
ytor har vi gjort en varsam röj-
ning av enbuskar och enstaka 
träd , säger Jon Hallgren.

Varför är arbetet  
med fjärilar viktigt?

– Cementas verksamhet tar 
en viss markyta i anspråk, och 
med det påverkas också de 
naturvärden som finns i området. 
Vi måste säkerställa att de unika 
naturtyperna och arterna som 
finns här kan fortleva och stärkas 
inför framtiden. Cementa är en 
långsiktig aktör på Gotland 
och självklart  
ska vårt arbete  
med biologisk  
mång fald vara  
minst lika lång- 
siktigt, säger  
Jon Hallgren.

Jenny Wallin Sander
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