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Interna
tionella 
mat svinns
dagen

29 september

Den 29 september är utsedd av FN till 
Internationella matsvinnsdagen. Mycket 
matavfall kastas helt i onödan på grund 
av till exempel passerat Bäst-före-datum. 

Matsvinn påverkar både miljö och samhälls-
ekonomi. Den svenska livsmedelshanteringen 
står till exempel för cirka 50 procent av vår 
totala övergödning och 20–25 procent av vår 
totala klimatpåverkan. Livsmedelsproduktionen 
ger också upphov till spridning av gifter, som 
bekämpningsmedel samtidigt som det är en av 
de mest vattenkrävande sektorerna (Källa: Na-
turvårdsverket). 

— Att minska det onödiga matavfallet är 
nödvändigt för att nå vårt 25/25-mål, som inne-

bär att vi ska minska mängden mat- och restav-
fall med 25 procent till 2025, konstaterar Irene 
Hedlund, Affärsområdeschef Återvinning och 
Vatten på HEMAB.

Du kan bidra
Hushållen svarar för den absolut största de-

len av matsvinn. Motsvarande cirka 19 kilo per 
person och år kastas som avfall och cirka 26 
kilo mat och dryck per person hälls ut via avlop-
pet under ett år. 

— I Härnösand tar vi hand om matavfallet och 
tar det vidare i kretsloppet genom vår biogas-
anläggning. Men att slänga matavfall är en sak. 
Det vi behöver minska ner på är det onödiga 

matsvinnet och att vi kastar fullt ätbar mat, kon-
staterar Hedlund. 

Mycket pengar att spara
Varje person slänger mat för mellan 4 000 och 
6 000 kr per år. Förutom den personliga förlus-
ten i pengar så innebär det också att resurser 
för att producera, leverera, förpacka och sälja 
mat används helt i onödan. 

Svinnsikt är ett nyord för ”förstå hur du kan
göra för att minska matsvinnet”. Det innebär 
alltså att veta hur mycket mat och dryck du 
slänger i onödan och hitta sätt att undvika det. 
Läs mer om svinnsikt och matsvinn på Livsmed-
elsverkets webbsida: www.livsmedelsverket.se.

Du vet väl att du fram till och 
med den 31 oktober kan lämna 
fallfrukt i en separat container 
på Härnösands kretsloppspark. 
Frukten forslas till Äland och blir 
till klimatsmart fordonsgas! 

påminnelse om fallfrukt

ny Balanläggning på gång på jaktstigen
Efter branden på Jaktstigen i maj 2020 har arbetet 
pågått med att planera för en ny balanläggning. Ef-
ter projektering och upphandling är nu arbetet änt-
ligen igång!

Den nya anläggningen byggs så att den rymmer hela 
hanteringen, så både både löst material och balat material 
kommer att förvaras inomhus.

— Målet är att inte ha något balningsmaterial alls utom-
hus, varken löst eller balat. Det kommer att skapa bättre 
arbetsmiljö och det kommer även göra att nedskräpningen 
runt anläggningen minskar betydligt, säger Marcus Håll, 
Teknisk projektledare på HEMAB.

Under arbetet med balanläggningen förs dialog med en 
brandkonsult för att säkra att vi uppnår de krav som finns 
för anläggningen, som beräknas vara i drift till årsskiftet.

strömmande konst 
Tio elskåp runt om i 
Härnösand har smyck-
ats av tio olika lokala , 
etablerade konstnärer i 
projektet Strömmande 
konst. 

Intresset under tiden 
som skåpen målades var 
stort och lördagen den 11 

september var det vernissage. Konstnärerna fick berätta om sina alster, 
vilket också lockade många nyfikna härnösandsbor, det grå vädret till 
trots. Jätteroligt!

Utsmyckningen är ett samarbete mellan HEMAB och Härnö sands 
konstförening i syfte att dels minska nedklottring av skåpen och 
dels lyfta fram lokala konstnärer i det allmänna rummet. Scanna 
QR-koden för att se en karta över var de målade elskåpen finns!



H E L A  D E T T A  U P P S L A G  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N  H E M A B

ÖPPETTIDER HUVUDKONTOR

Måndag - fredag  07.00 - 16.00
Avvikande öppettider presenteras på 
vår webbsida www.hemab.se/oppettider

Vi      Härnösand

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER!

www.hemab.se
@hemabharnosand

KONTAKTA OSS

Växel: 0611-55 75 00
E-post: info@hemab.se
Besök: Västra Ringvägen 125

Vår närvaro i Härnösand är alltid påtaglig men 
just nu kanske lite extra. 

Utbyggd biogasanläggning
I dagarna tecknade vi ett kontrakt med en en-
treprenör för utbyggnaden av biogasanlägg-
ningen i Äland, vilket innebär att arbetet med att 
utöka vår mottagningskapacitet tagit ett stort 
steg framåt. Totalt kommer vi kunna hantera  
15 000 ton matavfall årligen, jämfört med  
dagens 5 000 ton. Det gör att vi nu kan ta ett  
regionalt ansvar och bidra i förädlingen av ett av-
fall till att bli ett fullvärdigt, miljöriktigt bränsle. 

VA-arbeten vid simhallen och Kattastrand
Nere vid simhallen är det också full aktivitet,  där 
vi utför VA-jobb inför hotellbygget, samtidigt som 
vi förstärker viktiga delar av det befintliga VA-
nätet. Dessutom bygger vi om reningsverket vid 
Katta strand för att klara kommande miljökrav,  
vilket är både ett omfattande och framåtsyftande 
projekt.

Framtidssäkrat dricksvatten
Du kanske också har märkt en ökad kvalitet 
på dricksvattnet från oss i sommar? I och med 
att kolfilter anläggningen är på plats har vi tagit  
ytterligare ett steg i att framtidssäkra tillgången 

till ett säkert och väl smakande 
dricks vatten och respon-
sen från våra kunder har varit  
positiv! 

Vi gör verkstad av våra planer 
och jag är både stolt och nöjd 
över att de projekt vi sjösätter 
skapar skillnad för medborgarna 
i Härnösand – både idag och i 
framtiden. 

              Lena af Geijerstam Unger, VD

VI SATSAR OCH TAR SIKTE MOT 
FRAMTIDEN!

Möt vår säljare Michaela Ahlberg 
Michaela vikarierar för vår säljare Elin, som är föräldra-
ledig, och har under sommaren jobbat med att sätta sig 
in i alla våra delar av verksamheten. 

— Det är jätteroligt att få chansen att jobba som säl-
jare på HEMAB. Det är mycket att sätta sig in i, men jag 
har fått god hjälp av mina kollegor och det känns bra 
att jag nu har kommit igång med att kontakta möjliga 
kunder, säger Michaela.

Är du nyfiken på våra produkter och tjänster  
eller vill du kanske teckna serviceavtal med oss?  
Kontakta Michaela så hjälper hon dig!

Bor: Spillböle i Stigsjö
Familj: Sambo och tvillingar på 1 år och 10 månader
Intresse: Snöskoter 
Det visste du inte om mig: Mitt ”mellannamn” är Cowgirl 
och jag åkte till Australien redan som 20-åring för att få leva 
som en riktig sådan. Jag älskar att dricka mjölk, men har även 
ett hobbyföretag där jag har lanserat ett eget bryggkaffe.

flera spännande tjänster på gång på hemab!
Under hösten går vi igenom en organisations-
förändring på HEMAB, bland annat för att bli mer 
effektiva, och bättre nyttja de fantastiska resurser 
vi har inom organisationen. 

Förändringarna i organisationen kommer även skapa  
utrymme för nya tjänster.

— I och med att vi tar organisationen till nästa nivå, vilket 
innebär en modernisering och bland annat en satsning på 
digitalisering, så kommer vi även behöva nya och breddade 
kompetenser inom företaget, konstaterar Malin Albonius, 
HR-strateg på HEMAB. 

Vi kommer alltså utannonsera ett antal spännande tjäns-
ter under hösten i jakt på nya medarbetare. Håll utkik på 
vår webbsida www.hemab.se/jobb där vi lägger upp lediga 
tjänster vartefter de blir aktuella.

Sugen på nytt jobb? 

Må 27/9 kl. 16–19 Handlar’n, HÄLLEDAL

Tis 28/9 kl. 16–1830 Kyrkan, HEMSÖN

On 29/9 kl. 16–19 Parkeringen vid kyrkan, VIKSJÖ

Tor 30/9 kl. 16–19 Stigsjö handel, BRUNNE

Må 4/10 kl. 16–19 Föreningshuset, GUSSJÖ

Tis 5/10 kl. 16–19 HÄGGDÅNGERS reningsverk

höstens grovavfallskampanj! 
På dessa platser kan alla hushåll i Härnösand 
kostnads fritt lämna sorterat grov  avfall, metall skrot,  
el avfall och farligt avfall på de angivna datumen. 

Kyl- och frysskåp lämnas på Älands återvinnings-
anläggning eller på Härnösands Kretslopps park. Ris 
och sly lämnas på Kraftvärmeverkets uppsamlings-
plats. Se aktuella öppettider på www.hemab.se.


