
Nu gasar vi och sluter kretsloppet!
Mitt under sommarens hetaste veckor stod 

det klart att HEMAB tillsammans med BioFuel 
Region kommer kunna bygga det tankställe för 
fordonsgas som vi hoppats på. 
EU meddelade i juli att den ansökan som gjorts om 
medfinansiering prioriteras. Det innebär att halva 
projektet kommer att finansieras av EU som ett 
TEN-T-projekt. 

— Det här är jätteroligt, säger Pär Marklund, 
projektledare för biogasprojektet. Tanken med 
projektet är att vi, tillsammans med BioFuel Region, 

ska påskynda introduktionen av fordonsgas i form 
av biogas utmed Norrlandskusten. Det vill vi göra 
genom att snabbt bygga fler tankställen så att det 
faktiskt är möjligt att ta sig utmed hela svenska 
kusten norrut. Som det ser ut idag tar det stopp i 
Sundsvall och det vill vi ändra på, säger han.

Under våren 2014 startade matavfallsinsamlingen i 
Härnösand och 2016 ska alla hushåll, verksamheter 
och företag sortera ut sitt matavfall för återvinning. 
Det går hand i hand med tidplanen för tanksta-
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MED HÖSTEN I ANTÅGANDE 
ser vi tillbaka på en fantastisk som-
mar med sol och värme.  I det här 
numret av HEMABinfo kan du bland 
annat läsa om vårt deltagande under 
årets Härnösandsdag. Att vara nära 
kunderna är viktigt för oss och att få 
träffa er under så trevliga former är 
extra roligt. 

UNDER SOMMAREN fick vi även 
veta att vår satsning på biogas kommer 
att stöttas med pengar från EU, vilket 
var ett glädjande besked. Nu jobbar 
vi vidare för att sluta kretsloppet från 
matavfall till fordonsgas. 

HÖSTEN PÅ HEMAB har inletts 
med omcertifiering av våra certifi-
kat för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. 

HEMAB vill ligga i fram-
kant när det gäller dessa 
frågor och vi är därför stol-
ta över att vi går framåt för 
varje omcertifiering. 

NU STUNDAR vin-
tern och på uppdrag 
av kommunen har vi 
sett till att ungefär 1000 
lampor har bytts ut i ga-
tubelysningen. Så nu kan 
mörkret komma. Vi är 

beredda att sprida ljus över 
Härnösand!

Jag och mina medarbetare  
önskar dig en skön höst!

HEMABinfo

ORD FRÅN INGEMAR

Ingemar Forzelius, VD Firad 
1-åring 

Packa 
paketen 

Undvik fast-
frysning

Den 2 september nådde utman-
ingen Ice Bucket Challenge även 
HEMAB. Självklart ställde vi upp 
med ett bidrag till forskningen 
kring ALS, vilket är utmaningens 
huvudsakliga syfte. En insättning 

på 1000 kronor kompletterades sedan med vår egen tolkning av ”ishinks-
utmaningen”, i vilken den utmanade förväntas hälla en hink 
isvatten över sig.  Vi valde en annan variant. Filmen finns att se på  
YouTube:  youtube.com/hemabharnosand

Iskall utmaning

I början av augusti intogs Härnösand av cyklister från hela Sverige då 
eliten gjorde upp i Svenska Cupen i mountainbike. Under lördagen 
genomfördes Härnösand Citysprint i Stadsparken på en 850 meter lång 
bana med teknik och hinder, och under söndagen ett Cross Country-
lopp på Vårdkasens tuffa banor. HEMAB var huvudsponsor för arrange-
manget där bland andra svenske mästaren i U23 Axel Lindh och dubble 
ungdomsmästaren Erik Gunnarsson från Härnösands Cykelklubb 
deltog. Den senare knep en tredjeplacering i klassen Herr Junior med 
bara en ynka decimeter från tvåan på lördagen. Bra jobbat säger vi till 
Härnösands Cykelklubb som arrangerade tävlingarna!

Fartfyllt på två hjul i Härnösand

Snart kommer Härnösandsborna kunna köra bil på sitt eget matavfall
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Tips!

Har du gjutit en platta? Eller har du kanske byggt en 
hage? Står kärlen tillsammans eller på olika platser? Vi vill 
veta hur du har löst placeringen av de nya sopkärlen och 
även hur din lösning ser ut under diskbänken. 

Ge oss goda exempel som kan hjälpa din granne att få en 
lika fiffig lösning som du!*

Skicka din eller dina bilder till info@hemab.se senast 
7 november. Som tack för hjälpen delar vi ut två årskort på 
Technichus och två biobiljetter för de bästa bidragen. 
För mer information se www.hemab.se. 

Lycka till!

Hur ser din 

lösning ut?
Tipsa oss!

* V
i förbehåller oss rätten att använda bilderna på w

ebben och i tryck som
 goda exem

pel.

www.hemab.se

Erik Gunnarsson spurtar mot mål HEMAB var huvudsponsor för tävlingarna
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Biobiljetter &

årskort på 

Technichus för 

bästa tipsen!



Lyckad 
Härnösandsdag i 
strålande sol
Solen strålade över Härnösand och 
vattenflaskor, ballonger och saft gick 
åt i rykande fart. Härnösandsdagen 
blev en succé med cirka 3000 
besökare. Ett fenomenalt avslut på 
en veckas Stadsfest med totalt cirka 
30 000 besökare. HEMABs tält var 
välbesökt och många passade på att 
få en ansiktsmålning eller bara svalka 
sig med lite fika. 

 

Du kan lita på oss!
Dygnet runt, året om 
finns vi tillgängliga. 
Behöver du oss utan-
för ordinarie arbetstid 
(vardagar 07-16) gäller:

JOURTELEFON 
0611–55 75 55

Lokal kunskap 
till global nytta

I början av september fick 
Kraftvärmeverket långaväga 
besök när representanter 
från kinesiska Guangzhou 
Institute of Energy Conversion 
(GIEC) tittade närmare på 
hur kraftvärme skulle kunna 
implementeras i Kina. GIECs 

chef, Chuangzhi Wu, är även 
ordförande i Chinese Academy 
of Sciences som har i uppdrag 
från Kinas ledning att minska 
utläppen och förbättra miljön i 
landet. Roligt att ett litet lokalt 
energiföretag som HEMAB kan 
bidra med kunskap globalt!

HEMABs Kenneth Edholm i samspråk med Chuangzhi Wu från GIEC

Studentmingel på 
Logosol
En fredag i september minglade 
studenter från Teknikcollege och 
Heta Utbildningar med represen-
tanter från Härnösandsföretag i 
Logosols lokaler. Teknikcollege, 
Edmo Lift, Technichus, Heta 
Utbildningar, Logosol  och HEMAB 
arrangerar studentmingel årli-
gen. Det första stod HEMAB värd 
för 2012 på Energiparken. Vi är 
övertygade om att möten mellan 
studenter och lokala företag skapar 
framgångsrika relationer och 
nätverk. Det vill vi gärna bidra till.

Johan Norling, 
teknisk handläggare affärsområde Elnät 

Hjälp oss sluta 
kretsloppet
Läckande matavfallspåse? Ta en extra 

matavfallspåse runt den läckande 

påsen, så håller det tätt. Sätt aldrig en 

plastpåse varken i eller runt pappers-

påsen eftersom plast orsakar störn-

ingar i behandlingsprocessen och 

försvårar vår ambition att sluta krets-

loppet. Det gäller även komposterbara 

plastpåsar. Tack för hjälpen!

tionen. Tankstationen blir klar 
sommaren 2015 och biogasan-
läggningen som ska omvandla 
Härnösandsbornas potatisskal 
och fiskrens till biogas blir klar 
ett år senare.

— Biogasanläggningen vid 
Älands återvinningsanlägg-
ning kommer vara unik i sitt 

slag i Sverige och blir därmed 
intressant för andra mindre 
kommuner att besöka, berät-
tar Marklund.  Vi hoppas och 
tror att vi på detta sätt kan 
uppmuntra även andra att satsa 
på framställning av biogas och 
därmed underlätta marknaden 
för biogasfordon, säger han.
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Så undviker du fastfrysning 
i sopkärlet
Nu närmar sig vintern och kylan 
och vi vill gärna tipsa om några 
saker du kan tänka på, för att slippa få fastfrusna 
matavfallspåsar i ditt kärl.

• Håll matavfallet så torrt som möjligt. Fukten 
kan annars göra att påsen fryser fast i kärlet. 

• Låt matavfallspåsen ligga ute i en hink med 
lock och frysa till en liten stund innan den 
läggs i kärlet. 

• Ruska om kärlet när du ställer ut det för 

tömning. Då lossnar sådant som eventuellt 
har fastnat och får åka med sopbilen istället 
för att stanna kvar i kärlet.

• Var noga med att hålla kärlet rent även under 
vinterperioden. Om kärlet är smutsigt ökar 
risken för fastfrysning av matavfallspåsar.

• Det är även viktigt att du håller skottat och 
halkfritt så gott det är möjligt vid och runt dina 
kärl, så att vi kommer åt kärlen och kan dra 
fram dem till sopbilen för tömning.

Vi önskar dig en skön vinter!

Jonas Jacobsson eftersträvar en tydligare, säkrare och mer 
praktisk anläggning i Äland.

Kom ihåg!

1-åringen firades med 
tårta
6 september fyllde Härnösands 
Kretsloppspark 1 år och det 
firades för allmänheten med bland 
annat hallontårta och tipsslinga. 
Omkring 250 personer hade sökt 
sig till festligheterna som hölls i 
strålade sol, med värdskap från 
Arbetslivsförvaltningens personal.

HEMAB firade 
omcertifiering
HEMAB är stolta över att vara 

certifierade för kvalitet, miljö och 

arbetsmiljö enligt ISO 9001, ISO 

14001, AFS 2001:1 och OHSAS 

18001. Certifieringarna omprövas 

var tredje år och i augusti var det dags 

igen. Omcertifieringen firades med en 

intern miljödag för personalen. 

Läs mer om certifieringarna på 

www.svenskcertifiering.se/certifiering.

Vad gör en teknisk handläggare?
– Jag är en extra resurs för all personal 

på Elnät. Det kan bland annat gälla att 
leda och hjälpa till i projekt eller genomföra 
utredningar. Just nu jobbar jag till exempel 
med åldersbestämning av elnätet.

Vad tycker du om jobbet?
– Jag tycker att det är ett varierande 

och roligt jobb. Arbetsuppgifterna passar 
mig och jag får prova på nya saker och 
utmana mig själv hela tiden. Det är roligt.

Du flyttade till Härnösand från Mora?
– Ja, jag är född och uppvuxen i Mora, 

men hade precis avslutat en utbildning till 

högskoleingenjör i elkraftteknik mot Umeå 
Universitet på distans. Elintresset har jag 
haft sedan barnsben och jobbet verkade 
lockande när jag såg annonsen.

Vad har du gjort tidigare?
– Efter gymnasiet utbildade jag mig till 

CNC-operatör, vilket bland annat innebär 
att man programmerar och ställer in 
olika maskiner och robotar med hjälp av 
ritningar. Man ansvarar för mått och kvalité 
i produktionen. Men eftersom suget att 
jobba med el var så stort sökte jag mig till 
elkraftutbildningen som nu har lett mig hit 
till HEMAB och Härnösand.

Namn: Johan Norling
Ålder: 33
Familj: Fru Therese och två 
barn, Adrian 3 år och Julie 5 
månader
Tid på HEMAB: 1 månad
Bor: Lägenhet på Frejgatan 
Fritidsintressen: Fotboll, 
vara ute i naturen med familjen 
och hunden samt resa både i 
Sverige och utomlands

Det byggs och rivs, ändras om och förbättras. 
Älands återvinningsanläggning håller på att få 
ett riktigt ansiktslyft. 

När Jonas Jacobsson tillträdde som platschef vid 
Älands återvinningsanläggning såg han genast att det 
fanns stora behov av att förändra anläggningen.

— Vi har en anläggning med stor potential här och 
det vill vi gärna lyfta fram, säger Jacobsson. Det är 
viktigt att den känns funktionell för både personalen 
och våra kunder och det är det vi håller på att förbättra 
nu, säger han.

Det nya garaget står redan klart och den nybyggda 
personaldelen med kontor och fikarum är också färdig. 

— Nu jobbar vi vidare med att fräscha upp de 
stora ytorna bakom återvinningscontainrarna, berättar 
Jacobsson. Vi ska jämna till och asfaltera en större yta 
så att vi får en fack-lösning för upplaget av ris och sly 
samt betong och tegel. Det kommer bli både tydlig-
are och snyggare, konstaterar han.

Nya skyltar vid containrarna ska underlätta för 
kunderna att sortera och även bodarna för farligt 
avfall kommer byggas om och bli tydligare skyltade.

— Det är såklart jätteviktigt att vi har en säker och 
tydlig hantering av farligt avfall, säger Jacobsson. 
Därför satsar vi på att göra den ännu tydligare för 
kunderna, säger han.

Upprustningen av hela anläggningen beräknas vara 
klar hösten 2015.

Packa ihop 
och få plats 
med mer!
En del av våra kunder har 
nämnt att de har svårt att få 
plats med alla förpackningar i 
flerfackskärlen. Om du plattar 
till och packar flera pappersför-
packningar tillsammans så tar 
de mindre plats i kärlet. På så 
vis får fler förpackningar plats 
och du behöver inte åka till 
återvinningen med  förpack-
ningar mellan tömningarna.
Enkelt och fiffigt!

Ansiktslyft för Älands återvinningsanläggning

Här ska anläggningen för biogasproduktion byggas

Hur påverkar du?
Vill du få ett hum om hur din egen 

klimatpåverkan ser ut? Ta en titt på 

www.klimatkontot.se
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Skyltar ska 
bytas ut och 
uppdateras, så 
att de stäm-
mer bättre till 
en modern 
återvinnings-
anläggning


