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DEN 11 APRIL ÄR DET DAGS för HEMABs 
årsstämma och för första gången är den 
öppen för allmänheten. Förutom sedvan-
liga förhandlingar bjuder vi på spännande 
föreläsningar om den globala uppvärmn-
ingen.
Dessutom blir det fika, information om 
HEMABs verksamhet och frågestund. Jag 
ser fram emot en trevlig och intressant kväll 
och hoppas att många Härnösandsbor tar 
chansen att komma till Sambiblioteket. 
2006 var ett bra år för HEMAB. Det 
ekonomiska resultatet blev 18,6 miljoner 
kronor, en nivå som klart överträffar 
kraven från ägaren. Särskilt glädjande är att 
samtliga fem affärsområden visar plusresul-
tat. Det ger oss goda förutsättningar inför 
framtiden.
Arbetet med att planera för ytterligare två 
vindkraftverk på Vårdkasen går vidare. 
Under 2007 ska tillståndsansökan bli klar. 
En annan spännande framtidsfråga är det 
så kallade energikombinatet i Härnösands 
hamn, som bygger på att kombinera 
hamnen, kraftvärmeverket och pelletsfab-
riken med en anläggning för tillverkning 
av fordonsbränsle. Nu görs en omfattande 
förstudie och jag ser med spänning fram 
emot resultatet som ska presenteras senare 
under året.

 

Jourtelefon
för felanmälan

dygnet runt!
0611-55 75 55

HEMAB i Lönneberga

Ingemar Forzelius
VD

Vd har ordet

I höstas startade Heta Utbildningar, som utbildar drifttekniker 
inom både elkraft och kraft/värme. Olivera Golijanin är en av 
studenterna och gjorde sin första praktik på HEMABs kraft-
värmeverk.
– Jag fick ett jättebra bemötande och lärde mig mycket, säger 
hon.

Het utbildning i Härnösand

KOM OCH TRÄNA 
GOLF  och ha 
kul tillsammans 
med jämnåriga 
kompisar! 
HEMAB, 
Tidningen 
Ångermanland och Härnösands 
GK erbjuder golf på ett roligt 
och lekfullt sätt. Vi delar in i olika 
åldersklasser. Du behöver inte vara 
medlem i en golfklubb och klubbor 
och bollar finns att låna. Att delta 
hela säsongen kostar 300 kronor.

2006 BLEV ETT BRA ÅR för HEMAB 
med ett resultat på 18,6 Mkr.  För 
den som är intresserad finns hela 
årsredovisningen att beställa på 
www.hemab.se/information/broschyrer

PASSA PÅ!

Olivera Golijanin gjorde sin praktik på HEMABs biobränsleeldade kraftvärmeverk.

■  Från den 15 april utökar vi 
supporten för våra privata bred-
bandskunder. Supporten är då 
öppen ända fram till klockan 22 på 
kvällarna, alla dagar i veckan. Den 

utökade supporten är en följd av 
vårt ökade regionala samarbete.

PRIVAT BREDBANDSSUPPORT

Mån-sön, kl 8-22 • 0200-120 333

Bredbandssupport alla dagar
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I januari var det dags igen. En 
storm över Småland gjorde mån-
ga hushåll strömlösa och hjälp 
fick kallas in från hela Sverige. 
Magnus Eriksson och Magnus 
Hjeltvik från HEMAB tillbringade 
tio intensiva dagar i Astrid Lind-
grens gamla hemtrakter runt 
Vimmerby.
■  – Ja, vi var i både Katthult 
och Lönneberga, berättar Magnus  
Eriksson.
Han var med även förra gången det 
begav sig, efter stormen Gudrun. 
Men den här gången var upplev-
elsen inte lika chockerande.

– Det var kanske lika många som 
var strömlösa, men nu gick det 
mesta att laga. Efter Gudrun fanns 
ju inte ens linorna kvar.
HEMAB är ett av många bolag 
som har ett samarbetsavtal i den så 
kallade storstörningsgruppen. 
I akuta lägen kan det drabbade bo-
laget kalla in hjälp från de andra.
HEMAB har aldrig behövt göra 
det.
– Nej, Härnösandsborna är lyckligt 
lottade. Elnäten där nere går inte 
att jämföra med vårt. Vi har mycket 
mer nedgrävd kabel och även i 
övrigt moderna grejor, säger Mag-
nus Eriksson.

Magnus Eriksson och Magnus Hjeltvik hjälpte Vimmerbyborna att få ström-
men tillbaka.

Villaägarna fick HEMAB-besök
När Villaägarna i Härnösand höll 
årsmöte var flera representan-
ter från HEMAB inbjudna för att 
berätta om verksamheten och 
svara på frågor om energi.
■ Villaägarnas tema för 2007 är 
just energi. Årsmötet, som lockade 
drygt 60 besökare, var startskottet för 

temat.
– Det är en klar fördel att ha ett lokalt 
energibolag på orten. Det underlättar 
när man vill ha svar på frågor, säger 
Karl-Erik Lundström, ordförande för 
Villaägarna i Härnösand.
– Dialogen med HEMAB är positiv 
och vi tittar gärna på möjligheterna 
att samarbeta på flera områden.
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NYHET!

Inga fler avbrott i Gådeåbro 
DE BOENDE I GÅDEÅBRO hade dub-
bel otur i januari. Först gick en 
jordkabel intill E4 sönder och se-
dan krånglade det dieseldrivna re-
servelverket flera gånger. HEMAB 
beslutade då att bygga en tillfällig 
elmatning från Lövuddsvägen via 
hängkabel. Den kommer att vara i 
bruk ända tills den felande jordka-
beln kan bytas ut till sommaren.

Årsredovisning 2006



Olivera Golijanin är en av de första 
studenterna på Heta Utbildningar i 
Härnösand. Hon utbildar sig till drift-
tekniker inom kraft/värme och gjorde 
sin första praktikperiod på HEMABs 
kraftvärmeverk. Under fem veckor 
cirkulerade hon på alla avdelningar 
och lärde känna anläggningen.
■  Heta Utbildningar är en så kallad KY-
utbildning, kvalificerad yrkesutbildning. 
Dessa utformas i samarbete med respektive 
bransch för att fylla det behov av arbets-
kraft som finns. Tanken är att utbildningen 
ska leda direkt till ett arbete.
– Vi har en hög medelålder i branschen, 
så behovet kommer att bli stort framöver, 
säger både Marcus Tärnvik och Tommie 
Olsson, affärsområdeschefer för Fjärr-
värme och Elnät på HEMAB.
– Och utbildningen verkar jättebra. De har riktig utrust-
ning att laborera med, säger Marcus Tärnvik.
Olivera Golijanin kom till Sverige och Härnösand 
1992 från forna Jugoslavien. Där hade hon läst en del 
teknik, men i Sverige har hon haft helt andra arbeten. 
Nu kände hon att det var dags att gå vidare och den nya 
utbildningen kom verkligen lägligt.
– Jag är väldigt nöjd. Dels är det en riktigt bra utbild-
ning, dels kunde jag vara kvar i Härnösand.
Även praktiken kunde hon alltså göra i Härnösand.
– Vi tar gärna emot praktikanter, säger Marcus Tärnvik. 

Det är ett bra sätt för både oss och praktikanten att lära 
känna varandra.
HEMAB Elnät har hittills haft två praktikanter.
– Det har fungerat utmärkt. För oss är det en självklarhet 
att ta emot praktikanter, så långt det är möjligt, säger 
Tommie Olsson.
Även han är imponerad av utbildningen.
– Ja, den är väldigt ambitiös.
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Åsa Lendin, 
receptionist på 
HEMAB. Vad gör 
du på jobbet?
– Mest svarar 
jag i telefon och 
tar hand om 
besökare.

Hur många samtal/besök kan 
det bli på en dag?
– Jag har ingen aning, men tele-
fonen är inte tyst långa stunder. 
Besöken kan variera från några 
stycken till 20-30.

Hur känns det att vara HEMABs 
ansikte utåt?
– Bara bra. De flesta som hör av 
sig är trevliga att prata med och 
de få gånger de inte är det får 

man försöka vara trevlig ändå.

Du har rätt bra koll på dem som 
jobbar på HEMAB, va?
– Ja, de flesta passerar mig ju 
varje dag. Dessutom har jag varit 
här i 28 år, först som städare och 
sedan som receptionist. 

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är det sociala, att jag får 
träffa människor och prata med 
människor. Det känns verkligen 
som om jag är på rätt plats.

FAKTA

Namn: Åsa Lendin

Ålder: 45  År på HEMAB: 28 år 

Familj: Sambo och en dotter  

Bor: Villa på Övre Änget  

Fritidsintressen: Dansa folkdans i 

Öbackaringen

HALLÅ DÄR !

Praktikant med heta kunskaper HEMAB ansöker om REKO 
SNART KAN HEMABS FJÄRRVÄRME bli 
kvalitetsmärkt. HEMAB har ansökt 
om REKO, som är ett system för 
kvalitetsmärkning av fjärrvärme-
leverantörer. Systemet säkerställer 
att ingen utnyttjar sin dominerande 
ställning på marknaden. Bland an-
nat ställs krav på öppenhet kring 
prisförändringar, verksamhet och 
ekonomi

Elda inte brödrosten!
ALLT DU SLÄNGER i soptunnan går 
numera till förbränning och blir till 
fjärrvärme eller elproduktion. Kas-
ta därför aldrig saker som inte bör 
brännas i soptunnan, till exempel 
metallföremål, elektronik eller far-
ligt avfall. Förpackningar som går 
att återvinna hör inte heller hem-
ma i soptunnan utan ska lämnas på 
återvinningsstation. Titta gärna i 
vår Sorteringsguide, från A till Ö, 
om du är osäker. Ring 55 75 00 så 
skickar vi den till dig.

Lämna dina grovsopor!
FRÅN DEN 7 MAJ och två veckor 
framåt har boende på landsbygden 
möjlighet att lämna sina grovsopor. 
Håll utkik efter annons i tidningen 
efter när vi kommer till dig!

Öppen årsstämma för första gången

Leveransen av nya elmätare som 
går att fjärravläsa har blivit förse-
nad. Därför har arbetet med att byta 
ut alla elmätare inte kommit igång. 
Som det ser ut nu blir det i mitten 
eller i slutet av april.

■  – Tidsplanen ligger ändå fast. Om det behövs så plockar vi in 
mer folk, säger projektledaren Anders Byström.

Under 2007 byts elmätarna på landsbygden ut och 1 juli 2009 
ska samtliga kunder ha fått nya elmätare.

Nya elmätare försenade

■  För första gången är HEMABs 
årsstämma i år öppen för allmänheten. 
Stämman kombineras med två spän-
nande föreläsningar. Dels kommer 
en person från SMHI för att prata 
om den globala uppvärmningen, dels 
pratar forskare från Mittuniversitetet 
om klimatvariationer före männis-
kans tid på jorden.
HEMAB bjuder på fika och kommer 
också att informera om sin verksam-
het. Tillställningen avslutas med en 
frågestund. Förhoppningsvis är det 
många som vill utnyttja tillfället att 
ta del av vad som händer, både på 
HEMAB och med det globala klima-
tet.  Varmt välkomna!

PROGRAM:
17.30 HEMABs årsstämma
17.50 HEMAB informerar om sin 
verksamhet
18.15 Fika
18.45  “Växthuseffektens påverkan 
på klimatet” Axel Lauridsen-Vang, 
SMHI
19.45 “Klimatvariationer innan 
människan” Sverker Edvardsson, 
Mittuniversitetet
20.30 Frågestund
21.00 Slut

Tid: Onsdag 11 april kl 17.30
Plats: Sambiblioteket, Olof Hög-
bergsalen

I samband med HEMABs öppna årsstämma på Sambiblioteket blir det två in-
tressanta föreläsningar om växthuseffekten. Välkomna!

Olivera Golijanin i samspråk med sin handledare Bengt 
Svensson.

Olivera Golijanin fick prova alla uppgifter på 
kraftvärmeverket.

Kvälls- & lördagsöppet
DU VET VÄL ATT Miljöcentralen och 
soptippen i Älandsbro har extra 
öppet vissa tider. Miljöcentralen 
är öppen första helgfria lördagen 
varje månad och soptippen har 
kvällsöppet första och tredje tis-
dagen varje månad. Välkommen 
att lämna ditt sorterade avfall!
ÖPPETTIDER UNDER VÅREN:
MILJÖCENTRALEN
Lördag 14 april, 5 maj och 2 
juni kl 11-14
Vardagar kl 7-16
SOPTIPPEN I ÄLANDSBRO
Tisdag 17 april, 8 maj, 22 maj, 
5 juni och 19 juni kl 18-20
Vardagar kl 7-16

PASSA PÅ!

KOM IHÅG!

PASSA PÅ!


