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En dagsresa till Glasbolaget – Högbytorp – Eon  

Vi var 30 stycken SPFare med tur som fick åka med till Glasbolaget, Högbytorps 

återvinning och Eons nya kretslopps anläggning.  

 

Dagen började på Glasbolaget där vi togs 

emot av de två unga kvinnliga glasblåsarna 

Erika och Ammy.  

De berättade ingående hur deras glasblåsning 

fungerar. B.la. med återvunnet glas och värme 

från Högbytorps återvinningsanläggning.   

De förevisade också hur de i praktiken blåser 

och formar glaset. 

 

En god soppa serverades och under hela 

tiden kunde de intresserade beundra och 

prata med Erika och Ammy som blåste 

produkter under hela vårt besök. 

 

 

Efter lunchen satte vi oss på bussen och hade 

då sällskap av Linda som arbetar på 

Högbytorps återvinning. Så stor anläggning 

som Högbytorps anläggningen är tror jag inte 

det var många av oss som visste. Linda var 

otroligt duktig att berätta om alla olika stationer 

för vårt avfall. 

Bussen tog oss så vidare till Eons nya kretslopps anläggning. Det stora huset utefter 

motorvägen har vi sett ta form. Inte blev det mindre då vi var framme. 

Att de inte hade så stor erfarenhet av 

studiebesök hade jag förstått. Men att vi var den 

första gruppen! Personalen som visade oss runt 

fick börja med att packa upp skyddsvästar, 

hjälmar och skyddsglasögon. Så vi invigde Eons 

besöks klädsel.  

Med ett bildspel i konferensrummet fick vi en 

teoretisk genomgång av vad det är som händer 

i det stora huset.  
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Rundvandring följde så. Stora lokaler med 

många ugnar och tjocka rör såg vi. 

Personalen berättade hela tiden vad det 

var som hände i ugnarna och vad som 

transporterades i de stora rören. Allt sker 

automatiskt från kontrollplatser. De mest 

påtagliga vi såg var den stora klon som 

fraktade in soporna.  

 

El som produceras fraktas b.la. till Bålsta. Stora delar av Upplands Bro och Järfälla 

får sin fjärrvärme i dag från Eons kraftanläggning.  

Det var en mycket givande dag och några fick en påminnelse om att sortera soporna 

bättre. 

Ni alla som står i kö för att få göra ett besök – håll ut!  

Nu i Corona tider är det inte läge att boka nya tider. Men till hösten, då hoppas vi att 

få återkomma. 

 

Kerstin Adestedt   

Foto: Gert Lidö 

 

 

 

 

 


