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Fjärrvärme

Koppla in och 
koppla av...så 
enkelt är det.

Olja, grädde, och varmt smör är 
flytande. Men när det rinner ner 
i avloppsrören kyls det ner och 
stelnar till en fast klump. Resul-
tatet blir översvämning, övergöd-
ning och ökade kostnader.

När det blir stopp i ledningarna 
måste vattnet ta vägen någon-
stans. Då blir det översvämningar, 
antingen på ledningsnätet eller i 
din fastighet. Orenat avloppsvat-
ten kan även rinna ut i sjöar och 
vattendrag och orsaka sämre bad-
vattenkvalitet och ökad övergöd-
ning.

Gör så här istället
Det är lätt att göra rätt! Hämta 

en miljötratt hos oss på HEMAB 
och häll överblivet fett i en behål-
lare med hjälp av den. När behål-
laren är full kan du lämna den på 
någon av våra återvinningscentra-
ler så gör vi biogas av fettet.

Stekpannan kan du torka ur 
med hushållspapper innan du 
diskar den så minskar du också 
mängden fett som hamnar i led-
ningsnätet.

Tack för hjälpen! 

Fett orsakar onödiga 
stopp i ledningar

Är du en av våra nöjda kunder som redan 
har fjärrvärme? Grattis! Eller hör du till de 
50 % som ännu inte har fjärrvärme, men 
som har möjlighet att få det inkopplat? Då 
ska du putsa läsglas ögonen nu så ska vi 
berätta om fjärrvärmens förträfflighet.

En uppvärmningslösning tycker vi ska vara 
enkel, klimatsmart och trygg. Det är fjärrvärme. 

Enkelt
När vi har kopplat in din anläggning kan du 

luta dig tillbaka och njuta av härlig, go värme 
som produceras av förnybart bränsle. I Härnö-
sand eldar vi till största delen kraftvärmeverket 
med avverkningsrester från skogen som annars 
hade gått till spillo. 

Klimatsmart
Fjärrvärmen bidrar till ett mer energieffektivt 

samhälle genom att ta tillvara energi som annars 

skulle gå förlorad, till exempel rester från skogs-
industrin. Produktionen av fjärrvärme i Härnö-
sand är baserad på bränslen som bark, skogsflis 
och sågspån. Samtidigt produceras förnybar el 
som vi leverar till våra elkunder och från indu-
strier som Bionorr återvinns värme som annars 
går förlorad. Energismart och hållbart!

Tryggt
Med fjärrvärme får du en trygg och bekväm 

uppvärmningslösning. En fjärrvärmecentral tuf-
far på och kräver inget underhåll av dig. Men 
skulle oturen vara framme så finns vi nära dig, 
tillgängliga dygnet runt, året om. 

Sedan ett par år tillbaka erbjuder vi även 
service avtal som ger extra trygghet. Välj mellan 
Villa Bas och Villa Plus, bland annat beroende 
på hur gammal din anläggning är. 

Läs gärna mer om  och teckna serviceavtal på 

vår webbsida www.hemab.se/serviceavtal.

Så funkar det
Principen för fjärrvärme är enkel. I en eller 

flera produktionsanläggningar värms vatten som 
sedan distribueras till olika fastigheter genom 
rörledningar i marken. 

I fastigheten finns en värmeväxlare där vär-
men överförs från fjärrvärmevattnet till fastighe-
tens egen fjärrvärmecentral, som överför värmen 
från fjärrvärmevattnet till fastighetens radiatorer 
och varmvattenkrets.

Varmvattnet tillverkas i samma stund som 
det finns ett behov, det vill säga när kranarna 
öppnas, vilket innebär att du inte behöver någon 
varmvattenberedare.

Det avkylda fjärrvärmevattnet går tillbaka till 
produktionsanläggningen för att åter värmas 
upp.

Fettet stelnar i ledningarna och orsakar stopp.
Miljötratten hämtar du hos oss på Västra Ring vägen 125,  
Härnösands kretsloppspark eller vid Älands återvinningsanläggning.

Har din förening en idé som ökar attraktions-
värdet för Härnösand, gynnar frilufts- och 
naturupplevelser, rekreation eller turism? 
Då kan ni ansöka om vindkraftpengar! 
Läs mer och ansök senast den 30 april på: 
www.hemab.se/vindkraftpengar

Förening med idéer? 
Sök vindkraftpengar!
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Vi      Härnösand
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Den 28 mars klockan 20.30-21.30 släcker 
Härnösands kommun ner gatubelysning-
en i tätorten och landmärken på Vårdkas-
berget under Earth hour. Självklart släcker 
även vi på HEMAB, utifrån våra verksam-
heters förutsättningar. Hoppas du också 
släcker ner, hemma eller på jobbet, och 
deltar i denna klimatmanifestation.

Nytillskott på HEMAB
Utveckling och projekt framtidssatsar

Örjan Nordhage, Lisa Jodensvi och Marcus Håll heter tre av våra senaste tillskott på 
HEMAB. Alla tre är rekryterade till vår avdelning Utveckling och projekt, för att möta 
upp olika behov och satsningar som planeras i verksamheten.

Hej Örjan! Vem är du och 
vad innebär din roll som 
Projektledare?

Jag jobbar just nu med 
utredningen kring eventuell  
utbyggnad av biogasan-
läggningen. I slutändan 
hand  lar det om att ta fram 
en kalkyl som styrel sen 
kan ta beslut utifrån. Jag 
är civilingenjör i teknisk  
fysik,  och är som världs-
medborgare intresserad 
av teknik kombinerat med 
miljö frågor.

Vad kan du bidra med på 
HEMAB?

Jag har erfarenhet från 
stora tekniska projekt som 
nya Stridsbåt 90 till exem-
pel, så dokumentation och 
struktur är något jag är bra 
på. Att få verka för utveck-
lingen av Härnösand och 
att stärka regionen känns 
väldigt bra. Att få jobba på 
hemmaplan med miljöfrå-
gor känns som att det lig-
ger helt rätt i tiden.

Varför sökte du dig hit?
Jag har alltid hört gott 

om HEMAB och för mig 
blir det allt viktigare att job-
ba med något som känns 
menings fullt. Vad kan vara 
mer menings fullt än att få 
vara en del av HEMABs  
arbete för ett hållbart 
Härnö sand. 

Hej Lisa! Vem är du 
och vad innebär det att 
vara Digitaliseringsut-
vecklare?

Jag kommer från 
Uppsala trakten och har 
flyttat hit efter mina stu-
dier i Göteborg. Jag är 
civilingenjör i maskintek-
nik med master i hållbara 
energi system. På HEMAB 
ska jag jobba med att hitta 
smarta, hållbara, fram-
tidsanpassade lösningar i 
verksamheten. Lösningar 
som får ner kostnaderna 
och samtidigt blir bra för 
kunden. 

Vad kan du bidra med på 
HEMAB?

Jag älskar siffror, statistik  
och programmering. En 
styrka är att jag är bra på 
att se poten tial i saker och 
att hitta befintliga bygg
stenar att bygga vidare på. 
Se hur det vi redan har kan 
nyttjas på bästa sätt.

Varför sökte du dig hit?
Jag och min sambo 

läng tade efter närheten till 
naturen och sökte oss bort 
från storstaden. 

Att HEMAB arbetar 
lång siktigt för att hitta bra 
lösningar är inspirerande 
och  min utbildning passar 
perfekt in på den här tjäns-
ten. Det känns jätteroligt!

Hej Marcus! Vem är 
du och vad gör en Tekni-
sk projektledare?

Jag är från Falun och 
flyttade hit 2017 efter av-
slutade studier i Linköping. 
I grunden är jag civilingen-
jör i maskinteknik med en 
master i energisystem. 
På HEMAB jobbar jag med 
att hålla ihop projekt och 
se till att de flyter på eko-
nomiskt och tekniskt. Man 
kan säga att jag ser till att 
saker sker i rätt ordning 
och på rätt sätt.

Vad kan du bidra med på 
HEMAB?

Jag har en mix  av 
erfaren  heter från konsult -
världen med snabba puck-
ar och Länsstyrelsen med 
mer process inriktat arbets-
sätt. Det är bra erfaren-
heter att ha i ryggen som 
projektledare. 

Varför sökte du dig hit?
HEMAB är framåt och 

utvecklingsdrivna och vå-
gar vara med och driva 
på utvecklingen trots sin 
litenhet nationellt sett och 
det kändes lockande. Jag 
jobbade med de nationella 
energi- och klimatmålen 
redan på Länsstyrelsen så 
det här kändes som ett na-
turligt steg i rätt riktning.

MINDRE SOCIALA, MEN 
MED STOR 
OMTÄNKSAMHET
Den här vårvintern har ju ut-
vecklats på ett dramatiskt och 
tillspetsat vis, som de flesta 
av oss inte kunde förutse för 
bara någon månad sedan. 

Situationen är ansträngd och 
det destillerar på ett effektivt 
sätt ut det väsentliga. Även 
om vi undviker att vara så nära 
varandra ett tag, blir vikten av 
att arbeta tillsammans, för 
varandra och mot gemensamma mål ännu 
tydligare. Vikten av lokal produktion av nöd-
vändigheter syns än skarpare och likaså att 
grundläggande samhällsfunktioner fungerar. 
I förlängningen betonar det vikten av hållbar-
het ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

Vi på HEMAB säkrar upp så att de samhälls-
funktioner som vi levererar fortsätter att vara 
tryggade, även om bemanningen skulle bli 
ansträngd. Vi fokuserar på leveranserna och 
minskar aktiviteter som innebär direkt fysisk 
kontakt med människor. Naturligtvis är det 
bara för att vara rädd om dem som är mest 
sårbara och för att trygga era leveranser. 
Vi får vara så mycket mer sociala framöver  
istället!  

Till dess, ta hand om dig och varandra! 

Lena af Geijerstam Unger, VD


