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STOCKHOLM. Magnus 
Ericson är 29-åringen 
som gått från lilla Nol, 
via FN och UD, till 
att bli en av Sveriges 
yngsta fondförvaltare 
med en unik, nystartad 
fond. 

På måndag lanseras 
Save Earth Fund som 
investerar i miljövänliga 
alternativ. 

Magnus är en sann 
miljövän som cyklar 
till jobbet i kostym och 
hjälm i högsta hugg.

– Det är fräckt att köra elbil. 
Jag ser en framtid där folk 
kör elbil, har solpaneler på 
taket och äger vindkraftverk 
gemensamt. 

Magnus Ericson brinner 
sannerligen för miljöfrågor 
och lever som han lär; han 
har ingen bil, har stenkoll på 
all ny miljöteknik och skulle 
sätta upp ett litet vindkraft-

verk på taket om han inte bott 
i lägenhet.

– Jag är helt tokig i detta, 
min flickvän tror att jag är 
galen, berättar Magnus för 
Alekuriren.

Magnus växte upp i Söder-
gården i Nol och hade en 
fridfull och något busig barn-
dom.

– Vi var ett stort gäng killar 
som hängde ihop. Vi spelade 
fotboll och innebandy, det var 
mycket sport hela tiden.

Sportintresse
Sportintresset har följt med 
honom till Stockholm där 
han hinner med lite korp-
innebandy och två squashpass 
i veckan. Men så mycket mer 
fritid finns det inte för en 
man som sällan gör en vecka 
under 65 timmar på jobbet. 

Han började sin finans-
bana med att läsa nationale-
konomi och statistik vid 
Lunds universitet i slutet av 
90-talet. Därefter fick han 

sommarjobb på FN i Genève 
och jobbade även som pro-
jektanställd för utrikesdepar-
tementet i Bulgarien i sam-
band men Bulgariens inträde 
i EU. 

Trögt departement
– Men departementssvängen 
kändes inte riktigt bra. Det 
var för trögt, allt tog tid, från 
att få fram brevpapper till att 
fatta stora beslut. Beslutsvä-
garna var för långa, och det 
passar inte mig.

Tillbaka till Sverige där 
han var analytiker på en 
investmentbank när han för 
ett år sedan blev headhuntad 
av finansmannen Carl Ber-
nadotte för att 
förvalta Save 
Earth Fund. 
F o n d e n 
samlar 
mil-

jöfonder från hela världen i 
en portfölj.

– Det kändes skitro-
ligt att bli headhuntad. Jag 
blev dessutom en av landets 

yngsta fondförvaltare, vi är 
tre, fyra stycken som är under 
30 år.

Save Earth Fund startade i 
förra veckan. 

– Det känns jättebra, säger 
Magnus. 

V a r i -
f r å n 
k o m m e r 
m i l j ö i n -
tresset?

– Det 
började när jag var på FN, 
då vi unga sommarjobbare 
tog fram ett miljöprogram 
för medicinskt avfall, som 
fortfarande inte har tagits i 
bruk. Redan då pratade man 
om klimatförändringar och 

jag förstod att inte allt 
stod rätt till.

Att förvalta 
en miljöfond 

h a n d l a r 
m y c k e t 

o m 
hjär-

tefrågan miljö och klimat, 
men det är också en fråga om 
pengar. Magnus vill visa att 
det går att kombinera mil-
jövänlighet med kapitalism. 
Han menar att ekonomin inte 

b e h ö v e r 
s t a g n e r a 
på grund 
av klimat-
hotet och 
att det är 
viktigt att 

investera i hållbara alterna-
tiv: 

– Vi tror att fortsatt eko-
nomisk utveckling endast 
är möjligt med förnyelsebar 
energi, rent vatten och mer 
miljövanlig teknik.

All ny miljöteknik är ett 
annat område som lockar 
Magnus:

– Det händer så fräcka 
saker i den här branschen. I 
USA finns en miljöbil som 
är snabbare än en Porsche, 
i mellanöstern byggs just 
nu en helt koldioxidfri stad, 
Storbritannien ska investera 
80 miljarder pund i vind-
kraft. Sopor kommer bli en 
handelsvara där vi utvinner 
energi till bränsle, det blir ett 
riktigt kretslopp.

Nu hoppas han att Ale blir 
lite grönare:

– Det hade varit kul om Ale 
blev första kommun att satsa 
på helt gröna drivmedel.

Det går att satsa stort även 
för en liten kommun.

Magnus Ericson för in miljön i finrummet

TEXT
Åsa Wall

asa.wall@hotmail.com

SAVE EARTH FUND
Save Earth Fund investerar i 
förnyelsebar energi, vattenhantering 
och miljöteknik. Man har som 
målsättning att samla världens 
främsta förvaltare inom området  
i en fond. Man investerar i 12-20 
fonder, 30 procent i USA, 30 procent 

i Asien, 30 procent i Europa och 10 
procent i övriga världen. En ansökan 
om att vara med i PPM-systemet 
ligger just nu hos PPM.

Källa: www.saveearthfond.com 
och Dagens nyheter
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Ålder: 29
Yrke: Fondförvaltare
Uppvuxen: Nol
Bor: Stockholm
Utbildning: Magisterexamen 

i national ekonomi och 
kandidatexamen i statistik
Familj: Flickvän
Beskriv dig själv med tre saker: 
Cykel, segelbåt och vindkraftverk

>>I USA finns en miljöbil som 
är snabbare än en Porsche, i 
mellanöstern byggs just nu 
en helt koldioxidfri stad<<

Magnus Ericson är kostymkillen med ett miljöhjärta. I slutet av Magnus Ericson är kostymkillen med ett miljöhjärta. I slutet av 
alla hans e-mail, under adresser och telefonnummer, ligger en alla hans e-mail, under adresser och telefonnummer, ligger en 
uppmaning om att inte skriva ut mailet i pappersform. Det är en uppmaning om att inte skriva ut mailet i pappersform. Det är en 
påminnelse om att alltid tänka på miljön innan man förstör den i påminnelse om att alltid tänka på miljön innan man förstör den i 
onödan.onödan.

Välkommen
till en personlig 
mäklarbyrå!
mvh Gulli

0303-74 91 05

Skall du sälja din bostad?

   Vi har öppet 
HELA   sommaren!

gulli@ghsmaklarbyra.se

Nämnderna uppmanas hålla sina budgetar

Uppföljningsrapporten som 
Kommunstyrelsen fick på sitt 
bord i tisdags gäller till och 
med april. Dessutom finns en 

prognos för helåret 2008 som 
visar att nämndernas gemen-
samma budgetavvikelse pekar 
på -16,5 Mkr.

– Det är två faktorer som 
påverkar oss väldigt negativt 
just nu. Omställningsarbetet 
i flera av nämnderna har tagit 
längre tid än beräknat och 
antalet barn i barnomsorgen 
har ökat kraftigt, berättar Stig 
Fredriksson och fortsätter:

– Barn- och ungdoms-
nämnden tillförs ytterligare 
en miljon kronor för att han-
tera det växande antalet barn 

i förskolan.
Vad gör ni för övrigt för 
att hjälpa nämnderna att 
komma i balans?

– Det finns inget utrymme 
för att utöka ramarna, utan nu 
måste vi utveckla analyserna. 
Kopplingen mellan text och 
siffror är viktig. Beslutade 
och vidtagna åtgärder måste 
framgå tydligt i rapporterna. 
Hittills har det varit för 

mycket förklaringar, svarar 
Stig Fredriksson.

Enligt kommundirektören 
är det inte klart om ursprunget 
till budgetavvikelsen.

–Vi har för dåliga under-
lag för att säga om det beror 
på att förvaltningarna inte 
genomför beslutade åtgärder 
eller om det är nämnderna 
som inte vågar fatta de svåra 
och tuffa besluten. Tydligare 

rapporter ska göra det lätt-
tare att följa den ekonomiska 
utvecklingen och hitta orsa-
kerna till avvikelserna.

Kommunledningen träffar 
nu beröda nämnder och för-
valtningar för att poängtera 
vikten av att de ekonomiska 
ramarna hålls.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Kommunledningen skärper tonen

ALE. Årets andra ekonomiska uppföljning för Ale 
kommun gjorde ingen glad.

–Det är en väldigt ansträngd situation och vi 
måste nu skärpa tonen. Nämnderna måste inse 
allvaret och betydelsen av att hålla budgeten, 
säger kommundirektör Stig Fredriksson.

Prognosen för helåret pekar nu på minus 9 Mkr.


