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OKTOBER ÄR HÄR; naturen rustar för 
vintern och löven byter färg. För oss på 
HEMAB betyder höst förberedelse inför 
snö och kyla som sätter våra ledningsnät 
och anläggningar på prov. Höst betyder 
också att budgetarbetet startar och att vi 
skall uppdatera vår affärsplan.

Vårt bredbandssamarbete med 
ServaNet i Sundsvall utvecklas bra och 
möjligheterna att bilda ett gemensamt 
driftbolag utreds. Det känns angeläget 
att formalisera samarbetet och få en 
större gemensam marknad. Det skapar 
förutsättningar för bättre kundnytta och 
större utbud till bra priser. 

Våra ambitioner att generations-
växla på ett väl planerat sätt fortsätter. 
Via pensionsavgångar försvinner mycket 
kunskap och erfarenhet. Nya yngre 
medarbetare måste få möjlighet att jobba 
parallellt under en period för att lära av 
de äldre. Under sensommaren har vi 
hälsat några nya medarbetare välkomna 
och fler blir det under hösten.

Jag vill till sist rikta ett tack till Handels-
kammaren, Härnösands kommun och 
Länsstyrelsen för ett bra genomfört 
Energi- och klimatforum den 7 septem-
ber på Härnösands Teater.  Hoppas att 

det kan bli ett årligen 
återkommande 
arrangemang 
i Härnösand.

Jourtelefon
för felanmälan

dygnet runt!
0611-55 75 550611-55 75 55

Ingemar Forzelius
VD

Vd har ordet

Efter 30 år med direktverkande el konverterade Stefan och Britta 
Olofsson i Gånsviksdalen sitt hus till fjärrvärme. De räknar med att ha 
tjänat igen investeringen på fem år.

Renare med fjärrvärme

HEMAB sponsrar
DU GLÖMMER 
VÄL INTE att 
skicka din för-
enings ansökan 
om sponsring 
i tid. Senast 15 
oktober vill vi 
ha er ansökan. 
Läs mer på 
www.hemab.se

Som vd på Technichus har Stefan Olofsson koll på det här med energi, både rörelse-
energi och värmeenergi.

“Se hjärnan”och vinn en bild!
UNDER HÖSTEN visar Technichus 
utställningen “Se hjärnan”, en ut-
ställning om vad vi idag känner 
till om vårt mest fantastiska organ 
- hjärnan. Via 13 interaktiva sta-
tioner kan besökaren ge sig ut på 
en egen upptäcktsfärd genom det 
centrala nervsystemet

Som HEMAB-kund har du också 
möjlighet att delta i utlottningen 
av en inramad reproduktion av 
Max Walter Svanberg. Fyll i och 
klipp ut talongen på baksidan och 
lämna den när du betalar entré till 
utställningen så deltar du i utlott-
ningen.

■  Grattis alla Härnösands-
bor! Vi är faktiskt bland de 
bästa i världen på att samla 
in elskrot. Det visar statistik 
från El-Kretsen, närings-
livets servicebolag för 
insamling och återvinning 
av el och elektronik. Totalt 
samlade vi i Härnösand in 

18,4 kilo per invånare år 
2006. Motsvarande siffra för 
hela Sverige är 16,4 kilo.
Då Sverige ligger bra till 
även i ett globalt pers-
pektiv kan man säga att 
Härnösandsborna är bland 
de bästa i världen.

Härnösandsborna bäst i världen?
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GRATTISGRATTIS!!

VI SES!

PASPASSA PÅSA PÅ!!Mina Sidor är tillbaka
Tjänsten Mina Sidor på HEMABs hemsida är nu tillbaka, i en förbätt-
rad version. Bland annat kan du som kund se tydlig statistik över 
din egen förbrukning och en översikt över dina fakturor.
■  Många har efterlyst 
Mina Sidor under den 
tid som tjänsten inte 
har varit i bruk. Nu 
finns alltså en förbätt-
rad version. För att 
komma till Mina Sidor 
går du in på www.
hemab.se och loggar in 
med ditt personnum-
mer och ditt kund-
nummer, som finns på 
fakturan. Sedan kan du till exempel kontrollera din förbrukning och dina 
fakturor eller anmäla nya uppgifter och olika mätarställningar.
– Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt och vi hoppas att den ska komma till 
nytta för våra kunder, säger Helen Könberg på HEMABs kundservice.
Tjänsten ska också fortsätta att utvecklas.
– Snart ska man kunna se vilket elavtal man har. Och så småningom kommer 
även uppgifterna för fjärrvärme att presenteras på samma sätt.

       Det här kan du göra på Mina Sidor:

• Se förbrukningsstatistik
• Se tidigare fakturor
• Lämna mätarställningar
• Lämna meddelanden/söka kontakt

• Se abonnemangsuppgifter
• Ändra kunduppgifter
• Göra flyttanmälan

Fyll i talongen och lämna in den i samband med 
att du betalar entré på Technichus. Då deltar du i 
utlottningen av “Naturens förtrollning”, en inramad 
reproduktion av Max Walter Svanberg.

Namn: .............................................................................................................................................................

Telefon: ........................................................................................................................................................

E-post: ...........................................................................................................................................................

Erbjudandet gäller t o m 2007-12-02

Vinn en bild av Max Walter Svanberg!
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Härnösands Simsäll-
skap med Anna Po-
livanchuk sponsras 
av HEMAB.
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Mikael Sörland-
er, ny ekonomi-
chef på HEMAB: 
Vad gör du på 
jobbet?
– Jag håller som 
bäst på att lära 
mig rutinerna här. 
Men det handlar om att göra olika 
budgetar, prognoser och andra 
redovisningar. Och så förstås 
bokslut.

Hur går det?
– Som tur är fi nns min före-
trädare, Sven-Arne Stafl und, kvar 
i företaget. Det är en stor fördel. 

Vad har du gjort tidigare?
– Jag kommer närmast från 
samma befattning på Utansjö 
bruk. Där jobbade jag i 11 år. 

Varför bytte du jobb?
– Efter 11 år kan det vara dags 
att prova något nytt och när det 
här jobbet dök upp så fanns 
ingen anledning att tveka. Det är 
ett spännande jobb, dessutom i 
Härnösand där vi trivs så bra.

Vad är den stora skillnaden?
– Jag får lära mig en helt ny 
verksamhet och det är väldigt 
inspirerande. Energi- och miljö-
frågorna känns särskilt spän-
nande och aktuella.

FAKTA

Namn: Mikael Sörlander

Ålder: 44 År på HEMAB: 1 månad

Familj: Fru och tre barn 

Bor: Radhus i Gånsviksdalen 

Fritidsintressen: Golf, löpning, 

cykling och resor i alla former

HALLÅ DÄR !

Vi löser företagens 
avfallsproblemavfallsproblem
HAR DITT FÖRETAG problem med 
hanteringen av avfallet? Behöver ni 
en bättre lösning för källsortering? 
Har ni farligt avfall som behöver 
tas om hand? HEMAB kan hjälpa 
till med skräddarsydda lösningar 
för olika företag. För mer info, ring 
Anders Karlsson, 0611 - 55 75 32.

De är yngst på HEMAB

PPASSA PÅASSA PÅ!!

Tack för Stadsfesten!Tack för Stadsfesten!
MYCKET BRA MUSIK, många fi na ar-
tister och massor med folk under 
några härliga dagar i juli. Så vill vi 
sammanfatta sommarens Stadsfest, 
där även vi på HEMAB fanns på 
plats med en monter. Vi skickar ett 
stort tack till arrangörerna och ser 
redan fram emot nästa års Stadsfest.

Bravida assisterarBravida assisterar
BRAVIDA HAR FÅTT 
uppdraget att hjälpa 
HEMAB i arbetet 
med att byta elmäta-
re hos abonnenterna. 
Från och med mitten av oktober 
kommer totalt åtta montörer att 
jobba med elmätarbytena, varav 
fyra från Bravida.

Mattias Unander och Emil Vestling heter HEMABs yngsta, och nyaste, 
medarbetare. De båda 20-åringarna arbetar bland annat med att laga 
akuta läckor på vattenledningsnätet. 

■  Emil och Mattias är 
anställda av HEMAB, 
men jobbar tills vidare hos 
entreprenören Vägverket 
Produktion. Där ingår 
de i ett arbetslag med två 
rutinerade rörarbetare 
och får lära sig jobbet från 
grunden.
– Det är det bästa att få 
komma ut och jobba i 
praktiken. Det här går inte 
att bara lära sig i en bok, 
säger de.
Förutom att rycka ut vid akuta vattenläckor arbetar gruppen med mindre repara-
tioner och med att installera nya VA-anslutningar.
– Det är ett både spännande och omväxlande jobb.
Leif Näsman, arbetsledare på Vägverket Produktion, är nöjd med nytillskotten.
– Det är inte så lätt att få tag i folk som vill jobba praktiskt nu för tiden.

Bytte direktel mot fjärrvärme
Stefan och Britta Olofsson är två av fl era fastighets-
ägare i Gånsviksdalen som har konverterat sitt hus 
från direktel till fjärrvärme.
– Vi hoppas och tror att det ska bli billigare. I vilket 
fall som helst känns det bra för miljösamvetet.

■  Stefan och Britta har bott i sitt hus på Fagottgatan ända 
sedan det byggdes 1977. Eluppvärmningen har funger-
at bra, men under de senaste åren har de funderat på en 
annan lösning. Det började ändå bli dags att byta ut radia-
torer och varmvattenberedare, en investering på ungefär 
30 000 kronor.
– Sedan bidrog förstås de höga elpriserna och inte minst 
osäkerheten inför framtidens elpris starkt, säger Stefan 
som till vardags är vd på Technichus.

När det sedan fanns möj-
lighet att få statligt konver-
teringsstöd med 30 procent 
av investeringskostnaden 
var det inte längre någon 
tvekan. Enligt kalkylen 
kommer de att spara 8 000 
kronor om året, vilket skulle 
innebära att investeringen är 
betald om fem år.
Att byta till vattenburen 
värme har inneburit nya 
rördragningar inomhus, 
men det är inget som Stefan 
och Britta tänker särskilt 
mycket på.

– Nej, det är väldigt snyggt gjort. Bravida, som gjorde 
installationen, har erfarenhet av det här.
Stefan och Britta kom till Härnösand 1976 då Stefan 
fick jobb som utvecklingsingenjör på ASEA Truck och 
Britta som förskollärare. Stefan har också undervisat på 
Mittuniversitetet innan han hamnade på Technichus. 
Nu är barnen utflugna, men själva blir de kvar i Härnösand 
och på Fagottgatan.
– Ja, Härnösand är en bra stad att bo i. 

Leif Näsman, arbetsledare på Vägverket Produktion, 
med nytillskotten Mattias Unander och Emil Vestling.

– Härnösand är en bra 
stad att bo i, tycker Stefan 
Olofsson, vd på Techni-
chus. 

Britta och Stefan Olofsson har bott i sitt hus på Fagott-
gatan sedan det byggdes 1977.

■  I oktober är det dags för revygruppen Fåntanel-
lerna att inta Teatern igen. “Nu har vi skitit i det Blå 
Skåpet” heter revyn, som bland annat innehåller några 
nummer om HEMAB. Till exempel får vi veta vad de 
622 resenärer som nappade på sommarens erbjudande 
om en tur på Ådalen III egentligen gjorde ombord. 
Och hur är det med elmätarbytena hos alla Härnö-
sandsbor? Går det lika smidigt överallt? 
Svaren ges under sex fredagar och lördagar i oktober/
november med start fredag den 19 oktober. 
Förköp, Teaterns kassa, tel 180 60.

HEMAB i höstrevy

Ann-Sofi e Samuelsson, Lillemor Claar, Margareta Åslund 
och Eva Näsström utgör 4/7 av Fåntanellerna. 

HEMAB vill utvecklaHEMAB vill utveckla
handeln i Härnösandhandeln i Härnösand
NU PÅGÅR ETT projekt för att ut-
veckla handeln i Härnösand. 
Bakom projektet står, förutom 
HEMAB, Härnösands handlare, 
fastighetsägare, kommunen och 
Härnösandshus. Tillsammans satsar 
gruppen över tre miljoner kronor 
under en treårsperiod. Bland annat 
ska en centrumutvecklare anställas 
under hösten, en person som ska 
koordinera projektet och fungera 
som motor i utvecklingen.


