
Så här tycker några beställare om PeOVA:s Utbildningar 
[samtliga citat direkt från beställare] 

 
 

 Ett jätte stort tack för en utmärkt genomförd utbildning!  
 

Mvh 
Andreas Lindblom  
Arbetsledare, Eskilstuna Strängnäs Energi Miljö 
 
 

 Härligt, tack så mycket för en bra och pedagogisk utbildning. Mycket att smälta in 
vilket brukar vara ett gott tecken. 
 
Med vänlig hälsning  
William 
Skånemejerierna/Hjordnära 

 
 

 Tack så mycket för en väl genomförd kurs! Har hört mycket positivt om det våra 
deltagare fick till sig. Tack även för de mallar och rutiner som du skickade, det blir ett 
nyttigt komplement för den framtida egenkontrollen.  
/Martin Johansson, Skara Energi 

 
 

 Stort tack för en bra kurs! Kändes nyttigt även för oss inspektörer. Vi återkommer 
med förteckning över mindre dricksvattenanläggningar i Marks kommun. 

 
Med Vänliga Hälsningar 
Kristina Jacobsson 
Miljöinspektör, marks kommun 
 
 

 Tack för en mycket bra utbildning och all information som vi har fått. Jag tror att vi 
kommer att ha stor nytta av detta. 

  
Vänliga hälsningar 
Charlotte Olsson 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 
Ludvika kommun 

 
 

 Tack för en bra utbildning och tack för materialet. Vi ska försöka ta tag i en del saker 
nu. 

 
Hälsningar 
Göran Eriksson 
Miljöchef  
Ludvika kommun 
 



 

 Hej …Och tack för en intressant och bra utbildning.  
Bra med utskicket av material efteråt! 

  
Tom Hiltunen 
Projektledare. Avd Teknik                  
Tekniska Verken i Kiruna AB     

                    
 Tack för en mycket lärorik och trevlig kurs, du får full poäng utav mig! 

  
Hälsar Alexander Engström  
Tekniska förvaltningen Kils Kommun 

  
 

 Tack för detta och en utmärkt kurs! 
 

Med vänliga hälsningar 
Axel Karlsson 
Provtagare/ Laboratorietekniker 
Laboratoriet, Miljölab, VASyd 
 

 

 Tack för det Peo och tack för bra kurs! Jag dyker kanske upp på måndag em igen, 
hade varit intressant att vara med och höra vad rörläggarna har att säga.  
Trevlig helg och håll i hatten J 

 
Med vänlig hälsning 

Sonja Jones 

Mittskåne Vatten 

Höörs kommun 
 

 Tack för en bra utbildning! Det var väldigt intressant och bra upplägg. Tur att du 
håller på ännu och utbildar!  
 

Tack även för mallar och info! 
 
Med vänlig hälsning Therese Löfgren, VA-ingenjör, Borgholm Energi 

 

 Tack för en givande kurs! 
  

Mvh 
Daniella Danielson 
VA-chef 
Götene Vatten & Värme AB 

 

 
 
 
 



 Tack PeO för en trevlig och bra halvdag!! 
Trevlig helg! 

  
              Marie Petersson 

VA-chef Emmaboda kommun 
 

 

 Tack för en givande kurs, bra att åter väcka upp frågor och tankar kring hanteringen 
av vårat dricksvatten. Blir lite nya förändringar efter varje kurs.  

  
Helén Amilon 
Tillförordnad chef 
Gata/park avd, Tekniska förvaltningen 

 
 

 Tack för detta och stort tack för en väldigt bra kurs. Jag ska prata med min chef och 
jag hör av mig om det blir aktuellt med en dricksvattendel också. Men för nu tror jag 
att alla mallar och dokumentation du skickat kommer att hjälpa mig mycket både på 
avloppssidan och reservoardelen. 

 
Pär Öhrn Sagrelius 
Miljöingenjör 
Roslagsvatten AB 

 

 Vill tacka dig för en mycket bra och intressant kurs, kommer att rekommendera dig 
för mina kollegor. 
 

Med vänliga hälsningar 
Lasse Jakobsson, NRF 
Westinghouse Electric Sweden AB 
721 63  VÄSTERÅS 

 

 

 Tack så jättemycket! Vad härligt att alla klarade sig så bra. Känns väldigt bra att alla 
har varit med på din utbildning som var väldigt givande! 

 

Tack så mycket för mallarna, de kommer vara ett stort stöd för mig för att se till att 
verksamhetens egenkontroll och deras rutiner är de optimala. 

 
Med vänlig hälsning 
Johanna Hindelang 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Älmhults kommun 

 

 

 Tack för igår. En intressant och lärorik dag för oss alla från MIVA. Jag fick många 
positiva kommentarer från gänget som jag var med. 

   
Hälsningar 
Anders Hellström 
Miljöingenjör, Miljö och Vatten i Örnsköldsvik 

 
 



 

 Tackar o bugar! 
Det var trevligt att träffas igår och som grädde på moset verkar som gubbarna var 
med på noterna – vad bra! 

Med vänlig hälsning 
Aurelia Kopczynska 
Livsmedelsinspektör Sunne kommun  

 Tackar så mycket för en bra och intressant kursdag. 
  

Med vänlig hälsning 
Bjarne Hurtig 
Driftchef Gata Park VA 
Teknisk verksamhet 
Grästorps kommun 

 

 Alla jag pratat med är mycket nöjda med din utbildning, Peo! Well done! 
Jag kommer att skicka utbildningsmaterialet till MoH för påseende. 
Vi hörs! 

Med vänliga hälsningar 
Joakim Nilsson  
Processchef Dricksvatten, VIVAB  

 

 Tack för en inspirerande och bra utbildning och för allt material du generöst bjuder 
på. Det var uppskattat och det har blivit lite diskussioner om vad vi borde ta tag i.  

 
Ha det bra så ses vi! 
Med vänlig hälsning 
Tekniska avdelningen 
VA-enheten 
Sara Rensbo 

 

 Tack och tack PeO, dina kurser är alltid väldigt uppskattade och denna gång skickade 
vi dessutom en av våra ”upcoming star”, Cristian en installationselektriker som vi 
”uppfostrar” till VA-tekniker. Vi arbetar som bäst med att uppdatera och skapa nya 
rutiner för vår hantering av prover och provtagning.  
Tack för mallarna de behövs mer än gärna. Ber att få återkomma med önskemål om 
ytterligare utbildning framöver, ser fram emot att själv delta också då. 

  
Mvh 
Joakim Björklin 
Driftledare 
VA-enheten 
Sjöbo kommun 

 
 



 
 

 Tack för en mycket intressant och givande föreläsning. Gruppen uppskattade detta 
och det blir en viktig fortsättning för oss i vårt hygienarbete som vi håller på att 
arbeta in. 

  
Mvh Stefan Fredriksson 
Produktionschef Haninge kommun 

 

 Får börja med att tacka för en, enligt grabbarna, bra eftermiddag! Samtliga tyckte att 
det var intressant och det är ett gott betyg! 

 

Jonas Pousette 
Falu Energi & Vatten AB 

 
 

 Tack så mycket! Det var en givande utbildning! Vi får anledning att återkomma till 
dig, om du fortsätter några år till med verksamheten. 

  
Vänliga hälsningar, 
Teresa Kalisky 
VA-chef Vårgårda kommun 

 

 Skön gubbe! 
 

Robin Björge 
VA ingenjör 
Aneby Miljö & Vatten AB 

 

 Du har varit till ovärderlig hjälp för mig och oss under de här snart sju åren! Det har 
varit otroligt givande och roligt att få jobba ihop med dig PeO, det hoppas jag att du 
vet att jag tycker.  

 

Johanna Weglin-Nilsson 
Processingenjör, Sandviken Energi Vatten AB 
 

 Hej och tack för en bra genomförd utbildning! 
 

Christin Rudh 
VA ingenjör 
Åre Kommun 
 

 Tack så jätte mycket för materialet. Det underlättar mitt arbete mycket. 
Personalen var nöjda med utbildningen ett stort plus då de inte är vana att sitta och 
lyssna. 

  
Med vänliga hälsningar 
Linda Hemlin 
Driftingenjör 
Samhällsbyggnadskontoret i Sala 
 



 

 Tack för dokumenten, och tack för en bra kurs! 
Lilian Rundström 
VA-ingenjör 
NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB 
 

 Tack för en bra genomförd kurs vi har redan börjat diskutera lite hur vi skulle kunna 

ändra på vissa rutiner😊. Tusen tack vi hörs av framöver och bokar ev. in någon mer 
kurs. 
Med vänlig hälsning/Best regards 
Marcus Engdahl 
Kalkyl BlueOrbis AB i Partille 
 

 Mycket nyttig kurs som alla med dessa arbetsuppgifter borde gå! 
Carl Dalfjord 
Produktionsledare 
Sala Kommun 
 

 Tack för en bra kurs och tack för allt material. 
Anette Evertsson 
Miljöinspektör 
Bygg- och miljöenheten 
Vårgårda kommun 
 

 Tack snälla för två väl genomförda kursdagar! Du har gett oss en riktig kickstart nu 
och känns så roligt att komma igång med det hela arbetet!  
Frida Carlsson 
Projektledare VA-enheten 
Vårgårda kommun 

 

 Tack för en fantastiskt heldag, och att jag blivit din förlängda hand, ska informera 
Johan detta. Kul att vi blev godkända också!  På återhörande och jag ska göra mitt 
bästa för att värna om vårt livsviktiga vatten, nu och i framtiden. Leffe har banat 
vägen med många bra rutiner men nu behöver vi revidera dessa och lägga till flera, 
jag tror att alla mina kollegor instämmer och förstår nyttan med detta nu på ett 
annat plan.  
Elin Nilsson, VA-ingenjör 
Nybro Energi AB 
 

 Stort tack!! Kanonbra kurs! 
Debbie Skoog 
Utredningsingenjör 
VA-enheten  
Söderköpings kommun 
 
 
 



 Tack för en bra och lärorik utbildning 
Anders Danielsson 
Peab Anläggning AB 
Region Nord  
 

 Toppen! 
Tackar för en bra kurs/Jakob 
Jakob Sahlander 
Platschef 
Bro & Väg Mälardalen AB 

 

 Tack för en mycket bra utbildningsdag i måndags!  
och för de två” infobibborna” som damp ner i mejlboxen 
 – jag ska se till att vi i Värnamo gör lite egna rutiner utifrån dessa!  
Birgitta Anderson  

Processingenjör Värnamo kommun  
 

 Till att börja med vill jag tacka för en mycket bra genomförd kursdag. Jag vågar 
påstå, efter att även ha kollat med det andra gänget, att alla var mycket nöjda med 
såväl kursinnehåll som kursledare – ett stort tack för gårdagen! Tack för alla mallar 
du bifogat… 

Peter Krohn 

Driftchef VA-verken 
Tranås kommun 
 

 Tack för den här gången, tror att vi kommer att ses även i framtiden! 
AEB Anläggningsentreprenader AB 
Koncernchef CEO 
Thomas Blomberg 
 

 Ha de bäst, tack igen för givande men intensiva dagar  
Med vänlig hälsning 
Evelina Hellström  
Dorotea kommun 
 

 Hej! Tack för givande förmiddag. Tror chefen fick lite bra insikter som jag kan utnyttja 
framöver :-) Och jag fick ett kvitto på att jag ligger långt framme med mitt arbete. 
Tack för alla dokument! Semester imorgon, så trevlig helg! 
 
Med vänlig hälsning  
Sonja Jones Ehlke  
Miljöingenjör  
Mittskåne Vatten 
 
 
 
 



 Tack för en inspirerande kurs i livsmedelshygien.  
 

Med vänlig hälsning 
Thomas Fritiofsson 
VA-ingenjör,  
Teknik- och infrastrukturavdelningen, Bräcke kommun 

 

 Hej! 
Tack för en bra utbildning på rätt nivå! 
Alla deltagarna var nöjda. 

 

Med vänlig hälsning 
Per Gustafsson 
Enhetschef 
Va-Drift Kramfors kommun 

 

 Tack för en bra kurs och för rutinerna – jag skickar till de andra cheferna dessa. 

Avvaktar diplomen 😊 Ha det fint! 
  

Jenny Forsberg 
Teknisk chef 
Marks kommun 
 

 Tack så mycket, det var en lärorik dag. 
Vänliga hälsningar 

 

Halmstad kommun 
Sofia Warpman 
Stadsträdgårdsmästare 
 

 Hej! 

Tack för en bra utbildning! 😊 
Charlotte Vallgren 
Ingenjör/Kalkylator 
Örebro kommun 
Tekniska förvaltningen/Ledningsnät 
 

 Hej P-O tack för trevlig kurs igår och för denna info.  
Ha en riktigt fin dag!  
Med vänlig hälsning 
 

Camilla Landén 
Miljöinspektör 
Bollebygds kommun 
 

 Jag vill passa på och tacka för en riktigt bra kurs med mycket bra information som 
jag förstod på min personal som var på plats. Även räddningstjänsten ringde till 
mig och sa att det hade varit mycket nyttigt och väldigt intressant. Så ett stort tack 
till dig också. 

 
Mvh Stefan Karlsson  
Driftchef VA Ödeshögs Kommun  



 Tack så mycket, det var en givande och intressant kurs. Arbetet saknas inte men det 
blir lättare med lite rutinförslag då man inte behöver uppfinna hjulet på nytt  

 
Med vänlig hälsning 
Adela Kapetanovic 
Projekteringschef VA avdelningen 
Falköpings kommun 
 

 Tusen tack för igår, jättebra kurs 
Och Tusen tack för alla filer, de kommer att vara guld värda! 
Hälsningar  
Linda Och Naja 
VA-strateger Möbylånga kommun 
 

 Hej! 
Gubbarna som jag skickade ner var uteslutande nöjda med utbildningen 
både förstagångarna och uppreparna! 
 
Hans Sandström 
GVA-ansvarig Dorotea Kommun 
 

 Hej PeO! 
 Tack själv för en mycket bra dag igår J 
 Tack för alla mallar, rutiner mm.  
 De kommer att komma till nytta hos oss! 
Marie Petersson 
VA-chef 
Emmaboda Energi 
 

 Stort tack Per Olof! 
Både för de två mycket värdefulla dagarna och för alla mallar som kommer att vara till stor 
hjälp i förbättringsarbetet med befintliga rutiner och instruktioner och i upprättandet av 
nya!  
Tack ska du ha! 
Bästa hälsningar 
Malin Lidbaum 
Miljöingenjör Roslagsvatten 
 

 Hej Per Olof, 
Stort tack för dagens insatser 
Jan Bogdanowicz 
Enhetschef VA 
Kristianstad Kommun 
 

 Hej Peo! 
Tack för igår! Det var en intressant eftermiddag, med många ”aha-tankar” och givande 
information. Som jag misstänkt, så har vi en del att arbeta med. 
Ola Rosenqvist 
Arbetsledare Anläggning 
Kristianstad Kommun 


