
Klimatsmarta barn för en hållbar framtid
Nu har vi vår nya Samverkanskoordinator 

för skola och samhälle på plats sedan några 
månader. Mohammed Gamal Badr har bland 
annat den viktiga uppgiften att jobba med 
integrationsfrågor, men även att bidra till 
kommunens mål att “utbilda en ny generation 
klimatsmarta medborgare”.

Det är ingen liten uppgift att samordna studiebe-
sök vid våra anläggningar för alla klasser i årskurs 
1-6 i Härnösands kommun, men Mohammed har 
redan kommit långt i planerna.

— Syftet med det här är att uppnå det mål vi på 
HEMAB har satt upp, att alla som går ut sexan i 
Härnösands kommun ska ha med sig kunskap om 
våra samhällsviktiga verksamheter vad gäller fjär-
rvärme, avfallshantering och återvinning, vatten och 
reningsverk, säger Mohammed.
Start under hösten 2017

Under hösten sjösätts programmet med stud-
iebesök och tanken är att kontaktpersoner ute på 
skolorna själva ska kunna boka sina studiebesök via 

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

NU ÄR DEN SNART här, den 
efterläng tade sommaren!  Under 
våren har jag varit ute i våra olika 
affärsområden för att lära mig så 
mycket jag kan, dels om verksam
heten, men även våra medarbetare.  
Alla är viktiga spelare i HEMABlaget 
och det finns mycket kunskap att ta 
del av i företaget. Det känns tryggt för 
mig som nytillträdd vd! 

VI HAR UNDER VÅREN startat ett 
medarbetarprogram där vi vill att 
alla ska bidra med tankar och idéer 
om HEMABs framtida arbete och 
utveckling.  Vårt arbete för ett hållbart 
Härnösand har bara börjat. Nu växlar 
vi upp och siktar mot framtiden. 

BIOGASANLÄGGNINGEN i Äland är 
i full gång och i maj hade vi öppet hus 
för allmänheten, med rundvandringar 
i anläggningen.  Du kanske var där?   
Vi vill ha en transparent verksamhet 
och kunder som känner sig inklu
derade i det arbete vi gör. Det är ju 
tillsammans med er vi kan göra och 
gör skillnad i vår fina stad!

SOMMAREN ÄR semestertid även 
på HEMAB, men vi finns alltid till 
hands för dig som kund. 
Svarstiden kanske kan 
bli lite längre,  men 
vi gör vårt bästa att 
återkomma så snart 
det är möjligt. 

Jag önskar dig en 
skön sommar!

O

OM VAD V I  GÖR FÖR D IG SOM KUNDHEMABinfo

19 kilo till 
Stockholm

Familje
dag i 
sommar!

Inga fiske
spön i 
mat avfallet!

HEMABinfo
NR 2 2017

ORD FRÅN LENA

forts. nästa sida

Inga brädor och fiskespön 
i matavfallet, tack!

Nu är biogasanläggningen i full gång i Äland och gasproduk-
tionen är över förväntan, vilket vi tycker är jätteroligt! Vi har sett 
ett stort engagemang hos härnösandsborna vad gäller sortering 
och är stolta över att vi blir bättre och bättre på att återvinna. Men 
tyvärr finns det smolk i glädjebägaren. Nämligen saker som följer 
med matavfallet som inte har i den bruna påsen att göra.

—  Vi har tyvärr hittat allt möjligt som inte hör hemma i matav-
fallet, konstaterar Jonas Jacobsson, platschef på Älands 
återvinningsanlägg ning. Det har dykt upp både skor, vedträn och 
brädbitar, plåtburkar och till och med ett fiskespö. Det här orsakar 
drift störningar och kan i värsta fall skada processutrustningen, vilket 
såklart även ökar våra kostnader, säger han.

När matavfallet är förorenat blir det mindre gas också. Och miljönyt-
tan minskar såklart när avfall som hade kunnat återvinnas istället får 
förbrännas.

—  Det är ju jättetråkigt, säger Jacobsson. De flesta sköter sorter-
ingen fint, men om några få missköter sig så drabbar det hela produk-
tionen. Naturligtvis vill vi vädja till våra kunder att bara slänga matavfall i 
kärlet för matavfall. Det är det bästa för miljön.

Detta räknas som matavfall
• Grönsaker, frukt eller  

rester av dessa, 
• Kött och fisk, även  

mindre ben
• Ägg och äggskal,  

skaldjursskal
• Kaffesump (även filter)  

och tepåsar
• Matrester, både tillagade  

och råa
• Bröd, kakor och godis
• Hushållspapper eller  

servetter som kladdats ner av 
matavfall går också bra  
att slänga med i påsen.

Detta räknas INTE som matavfall
• Tuggummi
• Cigarettfimpar och snus
• Jord, trädgårdsavfall och stora 

mängder fallfrukt
• Tandpetare
• Grillkol och aska
• Brädbitar
• Grenar
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Hjälp oss hålla matavfallet 
rent. Tillsammans bidrar vi 
till en hållbar framtid!

Låt stå!

Lena af Geijerstam Unger
21-22 JULI 2017

HEMAB och Härnösandshus presenterar 
stolt, i samarbete med Höga kusten nöje:

Stadsfestens
familjedag!

Vi upprepar förra årets succé: 

jättelång, uppblåsbar hinder-

bana! Tävla mot dig själv eller 

kompisen! 
Källsorteringsövning för barn och vuxna. Har du koll på skräpet?

Underhållning för 

barnen med bland annat 

Smultron & sång på 

lilla scenen!

Härnösandshus 
bjuder på fika 
vid målgången!

Håll utkik på facebook/hemabharnosand - 
tävla om biljetter till stadsfesten!

22 juli

21-22 JULI 2017

Kom ihåg!  
Studiebesök på 
kraftvärmeverket 
imorgon!



Du nalkas ljuva 
sommar… 
Nu närmar vi oss så sakteliga 
sommaren, som vi hoppas blir både 
lång och värmande efter den kalla 
våren. Med värmen kommer också 
flugorna och därför vill vi påminna om 
några enkla saker du kan göra för att 
förebygga flugor och larver i och runt 
dina kärl. 
• Förslut matavfallspåsen väl så 

att det inte kommer löst matav-
fall i kärlet. 

• Släng inget matavfall direkt i 
kärlet.

• Håll kärlet rent. Spola gärna ur 
det emellanåt efter tömning, så 
håller det sig fräscht.

• Spraya med lite ättika runt och i 
kärlet. Det gillar inte flugorna.

• Blir påsen blöt – ta en extra 
innan du slänger den, så riskerar 
du inte att den spricker.

Glad sommar!

webben.
— Det ska vara enkelt för skolorna att boka ett studie-

besök, men även att ladda ner material som är tänkt att 
användas förberedande inför besöket och uppföljande 
material som de kan jobba vidare med i skolan efter stud-
iebesöket, säger Mohammed.  Vi har haft en bra dialog 
med våra kontaktpersoner i alla årskurser och i alla skolor. 
Det här kommer bli jättebra, konstaterar han.  Vi räknar 
med att de första grupperna kommer i oktober.

Att barn och unga ska utbildas i miljö- och hållbarhets-
frågor är något som även finns med i kommunens över-
gripande klimat- och energiplan, där det står formulerat 
som att vi ska ”utbilda en ny generation klimatsmarta 
medborgare”.

—  Vi ser det här som en jätteviktig fråga. Att föra ut 
kunskapen om vår verksamhet, säger Mohammed. 
Barnen är vår framtid. Det är klart att vi måste börja där.

 I maj var det dags för Fokusmässa på Härnösand Arena igen och vi var med i vimlet!  

Förutom att vi hade laddat med en massa info om fossilfria alternativ och hållbarhet hade vi också en tävling som gick ut 
på att gissa hur många kilo fordonsgas det går åt för att ta sig från Härnösand till Stockholm med en biogasbil av modellen 
Volvo V 70 eller motsvarande. Vi fick in över 100 svar, som varierade mellan väldigt låga och väldigt höga siffror. Jätteroligt! 
Det rätta svaret skulle vara 19 kilo. Ingen hade gissat exakt rätt, men vi kunde ändå dela ut biobiljetter till 11 glada vinnare 
som gissat väldigt nära.

Fordonsgas genom lokalt kretslopp
Fordonsgasen är ett energirikt och fördelaktig bränsle, som vi dessutom kan producera lokalt av matavfall från 

Härnösand, Örnsköldsvik och Sundsvall. På köpet sluter vi det lokala kretsloppet, vilket vi tycker känns mycket bra.
 På ett kilo fordonsgas går det ungefär 1,5 liter bensin, eller 1,3 liter diesel. Att fordonsgasen räknas i kilo istället för liter gör 
att priset på fordonsgas kan verka högt. Så är dock inte fallet. Idag kostar 1 kilo fordonsgas 16,50 kr vid vår tankstation för 
fordonsgas. Omräknat motsvarar det en kostnad på 11 kr per liter bensin. Bra pris, tycker vi!

forts. från framsidan

Spolning av vatten-
ledningar
Som ett led i vårt underhållsarbete och 
för att ytterligare förbättra kvalitén på 
dricksvattnet i Härnösand spolar vi alla 
vattenledningar, bland annat för att få 

bort avlagringar som samlas i dem.

Nu har vi gått igenom hela lednings-

nätet och börjar om från början igen. 

Vi kommer börja starta om med spol-

ningarna på fastlandet. Var och när 

annonseras i Tidningen Ångermanland 

och på vår webbsida.

Elnät samförlägger 
med ServaNet
Nu är grävsäsongen igång på allvar, 
vilket märks i flera av våra verksamheter. 
Bland annat gräver vi på flera platser 
i kommunen ner elledningar för att 
vädersäkra elnätet och i samband med 
det försöker vi även samordna så att 
ServaNet kan lägga ner fiber samtidigt. 
När ServaNet gräver passar vi också på 
att lägga ner slang för att kunna blåsa in 
elkabel vid senare tillfälle.
— Det blir både billigare och orsakar 
mindre påverkan på närmiljön, säger 
Per Mellberg, chef för affärsområde 
Elnät på HEMAB. Vi gräver helt enkelt 
en gång istället för två, vilket i slutänden 
såklart även är bättre för kunden.

Alla ska med!
Alla ska med! Ja så hette det i en politisk 
slogan för några år sedan. Vi vill gärna 
utropa detsamma när det gäller ett håll-
bart Härnösand. Alla ska med på håll-
barhetståget! Därför har vi nu påbörjat 
ett arbete med att ta fram informations-
material om våra verksamheter även 
på andra språk än svenska. Arabiska, 
persiska, tigrinja och somaliska är de 
språk vi har satsat på hittills. Först ut är 
ett informationsblad om matavfall. 
Häng med!  Nagu soo biir!

19 kilo till Stockholm med prisvärt alternativ

Fossilfri helg i 
strålande sol

Den 20-21 maj bjöd vi in till fossilfri helg för att visa 
fördelarna med fossilfria drivmedel och för att ge 
allmänheten möjlighet att se vår fina biogasanläggning. 

På lördagen hade vi öppet hus på biogasanläggnin-
gen i Äland.  Intresset var stort för att se var matavfallet 
tar vägen och hur biogasproduktionen går till. Berners 
och Autoval var på plats och visade biogasbilar och HFF 
hjälpte oss att grilla och bjuda på hamburgare. Tack för 
hjälpen!

Elbilar, konstverk och hoppborg
Söndagen spenderades i Viksjö på Mat & Nostalgi, där 

vi tillsammans med Härnösands kommun invigde den 
nya laddstolpen för elbilar. Laddstolpen är en del i projekt 
Stolpe in för stad och land (SiSL) Härnösand, inom 
vars ramar vi tillsammans med Härnösands kommun, 
Härnösandshus, Kommunfastigheter, Hemfosa och 
Länsmuseet sätter upp 30 nya laddstolpar med totalt 
60 laddpunkter för elbilar på 22 platser runt om i 
Härnösands kommun. 

Söndagens arrangemang lockade många barnfamiljer 
och andra intresserade till Viksjö, där även ett alldeles 
nytt konstverk av konstnären Bosse Strandberg avtäck-
tes i samband med invigningen. Allt som allt en lyckad 
helg som vi hoppas har ökat intresset för fossilfria alter-
nativ ytterligare!

Hållbarhet var temat för HEMABs monter på 
Fokusmässan 2017

Öppettider i sommar
Trots att vi går in i en period med mindre 
bemanning har vi samma öppettider 
som vanligt över sommaren, för att du 
ska kunna nå oss. Dock kan svarstiden 
bli något längre på grund av mindre 
bemanning, vilket vi ber om överseende 
med. Vi gör vårt bästa att återkomma så 
snart vi kan.

Du vet väl att d
u kan få dina fakturor 

från oss som e-faktura? Snabbt och 

enkelt att betala 
i din internetbank och 

mindre papper att hantera. Bra va?! 

Välkommen att kontakta oss via väx
eln 

på 0611-55 75
 00 om du vill ha mer 

information!

Tips! 

Nu är det 
dags att 
börja med 
spolningar 
igen!

Kommunalråd Karin 
Frejarö invigningstalade och 
laddade i Viksjö.

Utbudet av gasbilar är brett - från småbil till skåpbil.

Ingen biogas i ballongerna, men fordonsgas utanpå, konstaterar 
HEMABs Samverkanskoordinator Mohammed Gamal Badr.

Vi vill påminna våra kunder om att inte slänga grus, blomjord, löv och dylikt löst i kärlet för brännbart. Lösa föremål kan flyga iväg och träffa våra chaufförer vid tömning. Grus ska sorteras som betong/tegel. Löv, blomjord och liknande sorteras som trädgård-savfall. Allt detta ska lämnas på Älands återvinningsanläggning.

Pst! 
Bosse Strandberg, konstnär och Andrea Hall, projektledare för 
SiSL på HEMAB var nöjda med invigningen.


