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Julgåvor via Hoppets Stjärna 

■  – Vi är mycket stolta över att få vara med och bidra 
till det här projektet. Varje år funderar vi på vilken 
verksamhet som ska få vår julgåva och vårt engage-
mang och det här känns helt rätt, säger informations- 
och marknadschef Andreas Einarsson.

Julpaketen är en gåva som HEMAB skänker istället 
för att skicka julkort. I slutet av november samlades 
personalen för att gemensamt packa julpaket med 
inköpta matvaror, hygienartiklar, leksaker, julpynt och 
skolmaterial. 
Det här är sjuttonde året som Hoppets Stjärna skickar 
julpaket till behövande människor runt om i världen.
– Första året blev jag tillfrågad att samla ihop 700 julpa-
ket, berättar Ingrid Berglund. Jag sa ja, men senare

HEMABs julgåva är i år julpaket till fattiga barn-
familjer i Lettland. Hoppets Stjärna i Älandsbro, 
med Ingrid Berglund i spetsen, står för arrange-
manget.

HEMABs VD Ingemar Forzelius kunde lämna över 18 lådor med julgåvor till Ingrid Berglund från Hoppets Stjärna.

HEMAB stöttar
ny utbildning

leder HEMABs
energiprojekt
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HEMAB stöttar
Var med och lös energikrisen

Sverige behöver många!Energiingenjör 180 hp och Energiteknik 60 hp
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Nya priser 2010
Från och med 1 januari 2010 
justeras HEMABs priser för 
fjärrvärme, elnät och vatten/
avlopp. Priset för renhålln-
ing lämnas även denna gång 
oförändrat enligt beslut i 
bolagets styrelse. Målet att på 
sikt ha länets lägsta priser har 
präglat prisförändringsarbetet. 
Läs mer om vår målsättning på 
www.lanetslagstapriser.se eller 
ring oss på 0611-55 75 00.

200 deltog i 
HEMABs tävling 
på Fokusmässan
Drygt 2 000 personer besökte 
Fokusmässan på Härnö Dans 
& Konferens i oktober och 
fler än 200 personer deltog 
i HEMABs tävling. Rätt svar 
på kablarnas totala längd var 
103,93 meter.

Fjärrvärmeavtal
HEMAB har för avsikt att 
teckna enskilda avtal med alla 
fjärrvärmekunder. Har du inte 
redan fått ett förslag på avtal 
kommer det snart i din brev-
låda. Målsättningen är att alla 
kunder ska ha fått ett avtals-
förslag före årsskiftet.

■  Ett av HEMABs mål 2009 är att för-
djupa samverkan med olika utbildningar 
och utbildningsintressen. En av de mer 
omfattande insatserna är att stötta skapan-
det av en ny ingenjörsutbildning vid 
Mittuniversitetet, Campus Härnösand. 
Det gäller en utbildning till energiin-
genjör på 180 högskolepoäng (hp) och 
en kortare utbildning på 60 hp inom 
energiteknik. Båda utbildningarna startar 
hösten 2010.
Under hösten gjordes en annan insats 
när 36 studenter från KY-utbildningen Heta 
Utbildningar besökte HEMABs kraftvärmeverk och Saltvikshöjdens 
fördelningsställverk.
Läs mer om de nya energiutbildningarna på www.miun.se/energi

HEMAB stöttar nya 
energiutbildningar
djupa samverkan med olika utbildningar 

omfattande insatserna är att stötta skapan-

energiteknik. Båda utbildningarna startar 

när 36 studenter från KY-utbildningen Heta 

Var med och lös energikrisenEnergibranschen står inför stora förändringar den närmaste tiden. Nya, håll-

bara energilösningar behöver utvecklas och samtidigt står branschen inför en 

kraftig generationsväxling. Många kommer att gå i pension. Som energiingenjör har du stora möjligheter till ett välbetalt arbete i den del 

av landet där du vill bo. Utbildningen har också ett unikt upplägg. Efter det 

första året har du den teoretiska grunden för att kunna söka arbete som 

drifttekniker. Du kan alltså välja att sluta eller ta en paus utan att någon tid är 

bortkastad!

Sverige behöver många!Energiingenjör 180 hp och Energiteknik 60 hp
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 tänkte jag att “nu har du tagit dig 
vatten över huvudet”. 
Ingrid fick dock snart möjlighet 
att prata om julpaketen i radio, 
och behövde efter det inte göra så 
mycket mer än att ta emot paket 
som människor lämnade! Det 
blev många, många fler än de 700 
hon hade lovat.
– Jag har aldrig gjort något som 
har blivit så uppskattat, berättar 
hon.
Ingrid Berglund är idag pension-
är och arbetet hon utför är ideellt. 

– Det är ju en hel del jobb, men 
ofantligt roligt, säger hon. Det är 
många som hjälper till ideellt och 
utan dem skulle det aldrig gå.

FAKTA:
Hoppets Stjärna är en oberoende 
insamlings- och biståndsorganisa-
tion med ett 90-konto. Det innebär 
att Stiftelsen för Insamlingskontroll 
kontrollerar att Hoppets Stjärna 
följer reglerna för seriös insamling. 
www.hoppetsstjarna.se.
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Carina Lantz, Andreas Einarsson och Lina Landell var några av de 
HEMAB-medarbetare som packade julpaket till Lettland.



Pia Sjöberg, 
Kundservice

Namn: Pia Sjöberg Ålder: 43
År på HEMAB: 12 år 
Familj: Maken Lars, barnen Pontus, 
Per och Emma samt 3 hundar Bor: 
Radhus i Härnösand Fritidsintressen: 
Hundaktiviteter, fotografering och 
friluftsliv

Pär ger HEMAB ny energi

■  Den nye projektledaren heter 
Pär Marklund och kommer 
närmast från Metso Paper i 
Sundsvall. Han är maskiningenjör 
och har tidigare arbetat på Volvo 
Personvagnar i Göteborg och ABB 
i Ludvika. Hans första uppgift på 
HEMAB har varit att gå igenom 
de projekt som pågår och de idéer 
till nya projekt som finns och göra 
en prioritering.
- Det är ganska många projekt och 
mitt jobb är att ta ett helhetsgrepp 
och se till att vi jobbar med sakerna 
i rätt ordning. 
Ett av de mindre, men strategiskt 
viktiga, projekten handlar om 
mikroproduktion av el. Det kan 
till exempel vara en privatperson 
som sätter upp en solcell eller en 

liten vindsnurra på sitt hus för 
att producera sin egen el. Vårt 
projekt syftar bland annat till att 
skapa och driva en demoanläggn-
ing för att visa allmänheten vilka 
möjligheter som finns, men också 
för att bygga upp kunskap kring 

specifik mätning, avräkning och 
rapportering.
- Det här är en groende folkrörelse 
och vi vill säkerställa att vi kan 
möta kunderna på ett profes-
sionellt sätt i de här frågorna i 
framtiden.
Pär Marklund har bara jobbat 
drygt två månader, men är redan 
fylld av energi för sitt nya jobb.
- Det känns verkligen att det här 
med energi är hett just nu. Det 
är roligt att jobba i en framtids-
bransch.

Exempel på projekt som HEMAB 
driver eller kan komma att driva:
•	 Nya	vindkraftverk
•	 Mikroproduktion	av	el
•	 Ny	biogasanläggning
•	 Gasmotor	för	att	producera	el	
 av deponigas
•	 Fjärrkyla
•	 Småskalig	vattenkraft
•	 Utökat	samarbete	mellan	
 Kraftvärmeverket och Bionorr
•	 Energieffektiviseringar	inom	den	
 egna verksamheten

Sedan några månader har 
HEMAB en person som helt 
och hållet ska jobba med att 
utveckla teknik för förnyelsebar 
energi och åtgärder för energi-
effektivisering. På listan finns till 
exempel ny vindkraft, fjärrkyla 
och mikroproduktion av el.

Pär Marklund tar ett helhetsgrepp om 
alla energiprojekt på HEMAB.
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Vad gör du på jobbet?
– Jag servar våra kunder via telefon, 
e-post, hemsida och de som besöker 
oss. Oftast gäller det fakturafrågor, 
flyttanmälningar, förbrukningsstatistik, 
leverantörsbyten och utredningar. Se-
dan är det även mycket administrativa 
arbeten som till exempel mätarbyten, 
säkringsändringar och avläsningar. 
Jag är också avbytare i växeln/recep-
tionen.

Kan ni svara på alla frågor?
– Nej, men de flesta. I de fall vi inte 
har svaren ser vi till att kunden får 
prata med rätt person. Det handlar 
oftast om mer tekniska frågor. 

Vad är det roligaste 
med ditt jobb?
– Kontakten med människor, vari-
erande arbetsuppgifter och trevliga 
arbetskamrater. Det känns alltid extra 
roligt när man får nöjda kunder.

Vad gjorde du innan du började 
på HEMAB?
– Jag började jobba i en fotobutik och 
blev fotograf. Hade egen fotoateljé 
innan jag skolade om mig inom data 
och ekonomi. Undervisade även som 
datalärare ett tag. Gjorde min praktik 
på HEMAB och så blev jag anställd.
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Bredbandskunder får 
separat faktura
■  Efter årsskiftet får du som är bredbandskund hos ServaNet 
(tidigare HernöNet) inte längre din bredbandskostnad på 
fakturan från HEMAB. I januari 2010 får du den sista fakturan 
från HEMAB. Därefter kommer fakturorna enbart från 
ServaNet.
Mer utförlig information kommer i ett brev som skickas till 
samtliga bredbandskunder.

Gratis 
sandningssand!
Privata fastighetsägare i 
Härnösands kommun kan utan 
kostnad hämta sandningssand 
utanför	Svevia,	Verkstadsvägen	
17.	Sandutlämningen	är	öppen	
första och tredje tisdagen varje 
månad klockan 07-20. 
Max 200 liter/fastighetsägare. 

För mer info, Leif Näsman, 
0611–44 275, eller Roger 
Pettersson, 0611–44 272.Extra säck för sopor

■  2009 har 53 veckor, vilket innebär att det vid årsskiftet blir 
två udda veckor efter varandra. De kunder som har soptömning 
jämna veckor kan därför utan kostnad lämna en extra säck vid 
hämtningen vecka 2. Säckar finns att hämta på Miljöcentralen 
vardagar kl 7-11 och 12-16.  Kunder med hämtning udda veckor 
får hämtning både vecka 53 och vecka 1.

Handla smart – 
använd kranen

•	 Billigt  En 50-centiliters flaska 
 med kranvatten kostar bara 0,5 öre. 
 Motsvarande flaska med flaskvatten 
 kostar 15 kronor,  alltså 3 000 
 gånger mer!*
•	 EnkElt		Vattnet finns i kranen 
 i stället för i butiken!
•	 Miljövänligt		Kranvatten- 
 drickare bidrar inte till onödiga 
 varutransporter som släpper ut 
 koldioxid.
•	 Färskt		Kallt vatten ur kranen är alltid färskt. Flaskvatten kan 
 vara flera månader gammalt.

I Härnösand har vi hög kvalitet på kranvattnet. Allt vatten 
är testat och klarar Livsmedelsverkets gränsvärden. Vattnet 
innehåller dessutom en massa nyttiga mineraler. Drick och njut!

*Bygger på genomsnittspriser för kranvatten och flaskvatten

Den som vill handla smart dricker 
vatten ur kranen. Fördelarna är 
många. Det är:

    Vad vill du läsa?
Var med och påverka innehål-
let i nya HEMABinfo. E-posta 
önskemål, idéer och synpunkter 
till lina.landell@hemab.se

Jourtelefon dygnet 
runt: 0611–55 75 55

Info-möten om 
fjärrvärme
I december bjuder HEMAB in 
till två fjärrvärmeträffar, en för 
villakunder och en för företags- 
kunder.	Villakunderna	är	
välkomna måndag 14 december 
till	Sigma	på	Mittuniversitetet.	
Förutom information om fjärr-
värme bjuds det på fika och 
underhållning med Lars T 
Johansson.
Några	dagar	senare,	torsdag	17	
december, bjuds företagskunder 
på	information	samt	lunch	på	St	
Petri Logen. Inbjudan till båda 
träffarna kommer med posten.



www.hemab.se

Lämna ditt bidrag till oss på Västra Ringvägen 125 eller skicka det till:
Härnösand Energi & Miljö AB, Box 304, 871 26 Härnösand. 
Glöm inte att skriva namn, telefonnummer, adress och ålder. 
Sista tävlingsdag är måndag 4 januari 2010.
Vi förbehåller oss rätten att fritt använda de inlämnade bidragen.

Har du några frågor? 
Kontakta Lina Landell, 0611–55 75 09. 

tävla med HEMAB!

HEMAB bjuder in till målartäv-
ling för dig som går i grund-
skolan i Härnösands kommun. 
Alla som lämnar in ett bidrag 
belönas och tre vinnare får lite 
fi nare vinster. 
Vinnarna kommer att presen-
teras på www.hemab.se 

• HEMAB och vatten
• HEMAB och gator
• HEMAB och värme

• HEMAB och återvinning
• HEMAB och elnät
• HEMAB och vindkraft

Så här gör du! Måla en teckning på något av följande teman:

TÄVLING FÖR

ALLA BARN!



ges ut av
Härnösand Energi & Miljö AB
Ansvarig utgivare: Andreas Einarsson
E-post: andreas.einarsson@hemab.se
Telefon: 0611–55 75 00  •  www.hemab.se
Produktion: Alltid Marknadsbyrå

Ny energi till Härnösand och 
Härnösandsborna skapar vi genom 
att stötta en ny energiutbildning 
vid Mittuniversitetet. Vår satsning 
sker under den närmaste 5-års-
perioden och går helt i linje med 
vår vision att bidra till en positiv 
utveckling i Härnösand. 

Långsiktigt vill vi ge Härnösand 
länets lägsta priser på alla våra tjän-
ster! Många kanske inte tänker på 
att det kan vara stora prisskillnader 
beroende på i vilken kommun 
man bor. Elnätskostnaden för en 
eluppvärmd villa i Härnösand är 
till exempel cirka 5.500 kronor 
per år. 
I Sollefteå eller Timrå är mot-
svarande kostnad cirka 8 000 
kronor per år!

Till sist, från mig och alla medar-
betare på HEMAB vill jag önska 
dig en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt År!

Markkabel i Häggdånger

■  Det befintliga elnätet i luften i Häggdånger håller på att ersättas 
med markförlagd kabel, som bättre klarar vind och snö och ger säkrare 
elleveranser. Den första etappen från Häggdånger Kyrka till sjön Viken i 
Barsviken är redan klar. Den andra etappen, Barsviken, har påbörjats.
- När tjälen sätter sig går det inte att gräva i marken, men då river vi de 
gamla ledningarna i stället, säger Magnus Hjeltvik, som arbetar med 
projektet.
Under våren 2010 fortsätter markarbetet.

Nya medarbetare behövs
■  Under 2009 har vi rekryterat medarbetare till flera av våra affärsom-
råden, bland annat GIS-ingenjör, projektledare inom energiteknik, 
drifttekniker och elmontörer. Framöver har vi många pensionsavgån-
gar att ta hänsyn till. 
Alla våra lediga tjänster presenteras löpande på www.hemab.se

ges ut av
Härnösand Energi & Miljö AB

HEMABinfo

Ny energi till Härnösand och 

ORD FRÅN INGEMAR

Ingemar Forzelius, VDIngemar Forzelius, Ingemar Forzelius, 

Magnus Hjeltvik, elmontör, och Jonas Sandlund, praktikant som studerar på 
KY-utbildning, arbetar i Barsviken.
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