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Pressmeddelande 2013-04-03  

Skräp för 118 000 kronor värmer härbärgen 
Digitalt skräp för 118 000 kronor har slängts i Svensk Fjärrvärmes virtuella 
papperskorg. Skräp som nu blir värme för Sveriges Stadsmissioners härbärgen 
för människor i hemlöshet.  

Svensk Fjärrvärme överlämnar idag 118 000 kronor till Riksföreningen Sveriges 
Stadsmissioner. Pengarna motsvarar allt skräp som slängts i Svensk Fjärrvärmes 
digitala papperskorg inom kampanjen Vi värmer varandra och som nu blir till värme 
för människor i hemlöshet.  

- Det här har varit ett givande samarbete som vi gärna ser en fortsättning på. Den 
digitala papperskorgen visar på ett enkelt och symboliskt sätt hur resurser som annars 
går till spillo kan bli till nytta för andra det vill säga värme till människor i hemlöshet. 
Den enes skräp blir på så sätt den andres värme, säger Ulrika Jardfelt vd för Svensk 
Fjärrvärme.  

Alla som har slängt sitt datorskräp i papperskorgen är med och bidrar till att sprida 
värme till Sveriges Stadsmissioners härbärgen runt om i landet. 

- Jag vill tacka alla som varit med och slängt sitt datorskräp i papperskorgen. Bidraget 
från det slängda skräpet kommer att ge värme till några av samhällets mest utsatta 
grupper, säger Emma Fredriksson, t.f. chef Insamling och kommunikation på Skåne 
Stadsmission. Det här är ett värdefullt samarbete för Sveriges Stadsmissioner och vi 
hoppas på en fortsättning nästa vinter.  

Drygt fyra miljoner svenskar får varmvatten och värme från fjärrvärme. Idén med 
fjärrvärme är att använda resurser som annars skulle gå förlorade, det vill säga det som 
andra betraktar som skräp. Mycket av den fjärrvärme som används idag kommer 
exempelvis från avfall och spill från skogsindustrin. Det digitala skräpet som slängts i 
papperskorgen blir en symbol för det verkliga skräpet som bränns i fjärrvärmeverken 
och som sedan blir till värme. 

Fakta om papperskorgen: 
De som har skänkt värme har laddat ner programmet ”Papperskorgen” på sin dator. 
När användaren slängt sitt digitala skräp, dokument, bilder etc har man kunna se hur 
skräpet omvandlades till kilowattimmar värme. För varje kilowattimme som slängts 
har Svensk Fjärrvärme skänkt en summa till stadsmissionerna med tanken att de ska 
värma härbärgen för människor i hemlöshet. Genom att använda programmet kan 
användaren, i realtid, även se hur mycket ”digitalt skräp” som slängts totalt och hur 
mycket värme det genererat. 

Läs mer om kampanjen: Vi värmer varandra 

Sveriges Stadsmissioner: 

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i 
Sverige. Sveriges Stadsmissioner består av de individuella Stadsmissionerna i 
Göteborg, Kalmar, Linköping, Skåne, Stockholm, Uppsala och Västerås. 

http://svenskfjarrvarme.se/Vi-varmer-varandra/


 

Kontakt: 
Annette Sjöström, kampanjansvarig Svensk Fjärrvärme, 073-425 25 62, 
annette.sjostrom@svenskfjarrvarme.se 

Emma Fredriksson, t.f. chef Insamling och kommunikation Skåne Stadsmission,  
076 647 15 16, emma.fredriksson@skanestadsmission.se 
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