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GRATTIS HÄRNÖSAND! Så löd inlednings-
orden i vår annons i senaste utgåvan av 
den prisbelönta tidskriften Härnösand 
Magasinet. Det finns faktiskt mycket att 
glädjas åt för oss Härnösandsbor nu.
Nya yrkesutbildningar inom teknik har 
beviljats Härnösand. Den positiva inflytt-
ningen förstärks och mer pengar omsätts 
därmed i våra lokala företag.  Nyetableringar 
bidrar positivt till kommunens utveckling.  
Kriminalvårdens beslutade satsningar 
blåser ytterligare liv i arbetsmarknaden 
och Banverkets jätteprojektet Ådalsbanan 
vet nog få omfattningen av ännu. Även 
HEMAB tittar på projekt med möjliga 
sysselsättningseffekter i framtiden.
På jobbet har välkomsthälsningarna som 
ny  VD ersatts med arbetsuppgifter att ta 
tag i. En framåtsträvande affärsidé och 
vision har antagits av styrelsen och för oss 
alla på företaget finns omsorgsfullt valda 
kärnvärden fastställda. Personligt ansvarsta-
gande,  lokal närvaro och samverkan, ska leda 
till kostnadseffektivitet,  långsiktigt hållbar 
utveckling och störningsfria leveranser till 
godo för Härnösandsborna.
En första organisationsöversyn har gjorts 
med fackligt samförstånd och jag har fått 
djupare insikt i verksamheterna. Just nu 
söker vi två duktiga ledare/chefer till nyck-
elroller hos oss. Är du intresserad? Eller 
känner du kanske någon som vill flytta 

hem till stimulerande 
arbetsuppgifter och 
bidra till utvecklingen 
av Härnösand?

PASSA PÅ!PASSA PÅ!

Jourtelefon
för felanmälan

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

HEMAB drar 
el till
Ådalsbanan

■  För att någon annan ska kunna arbeta krävs ju först el. Ett stort antal 
fasta och tillfälliga anslutningar ska byggas mellan Härnösand och Veda.
– De tillfälliga anslutningarna ska vara klara redan under det första kvar-
talet 2006, säger Åke Östman på Härnösand Elnät.
Bygget av Ådalsbanan är det största infrastrukturprojektet någonsin i det 
här området. Det senaste året har 35 personer vid Banverket arbetat med 
förprojekteringar, tillstånd och annat. Efterhand kommer styrkan att öka 
avsevärt och bara i Härnösand beräknas projektet som helhet ge upp till 
400 årsarbeten under byggtiden.
För Härnösand Elnät är det ett stort uppdrag. Hela ordern är värd 14 

miljoner kronor. Men det är 
också ett annorlunda upp-
drag.
– Det är inte särskilt ofta vi 
bygger helt nya elledningar i 
obanad terräng nu för tiden, 
säger Åke Östman.

PASSA PÅ!PASSA PÅ!

Ingemar Forzelius
VD

Från årsskiftet har du som elkund laglig rätt att få ersättning om du drabbas 
av ett oplanerat elavbrott i mer än tolv timmar. Ju längre avbrott, ju högre 
ersättning. Lagen är ett första steg för att öka leveranssäkerheten för dig som 
kund. Från 2011 får oplanerade elavbrott inte överstiga 24 timmar.
För att öka driftssäkerheten har HEMAB ända sedan 1993 konsekvent bytt 
till elkablar nedgrävda i marken. Vi var alltså väldigt tidigt ute med det tän-
kandet. Idag består 60 procent av vårt 540 kilometer långa högspänningsnät 
av nedgrävda kablar.
Helt säkert är det förstås inte ändå. Under 2005 grävdes våra elkablar av vid 
ett antal tillfällen. Ett enkelt sätt att undvika sådana missöden, som kan bli 
dyrbara för den som gräver, är att be om så kallad kabelvisning. Då får du 
utan kostnad veta av oss på HEMAB var kablarna ligger innan du gräver.

Ersättning för utebliven el

FAKTA:
Tillfälliga anslutningar: 19 000 kW fördelat på 
ett 15-tal platser. Det motsvarar behovet för cirka 
1 700 eluppvärmda villor.
Fasta anslutningar: Totalt 17 stycken. De två 
största placeras vid resecentrum i Härnösand, 
2 MW, och i Mörtsal, 1 MW.

Ett bidrag som värmerEtt bidrag som värmer

Fråga HEMAB!
ONSDAGEN DEN 29 MARS är det dags 
för HEMAB:s informations- och 
frågestund på Sambiblioteket. Det 
är tredje året i rad som HEMAB:s 
företagsledning fi nns på plats för att 
informera och svara på frågor.  Alla 
intresserade är hjärtligt välkomna!

Roger och Barbro Johansson byter ut direktelen mot ett vatten-
buret system och fjärrvärme. För det kan de få 30 000 kronor 
i konverteringsstöd från staten. Kanske kan du också få stöd?

 LÄS MER PÅ SIDAN 2

Byt brunnslock!
HAR DU ETT betonglock på din brunn 
som är 80 centimeter i diameter 
eller större? Då är det dags att byta 
mot ett lättare lock. Du kan beställa 
ett nytt lock till självkostnadspris av 
oss på HEMAB. Locken kommer att 
kosta från 1 800 kronor och uppåt.
Av arbetsmiljöskäl införs från 2007  
en avgift för tömning av slambrun-
nar med för tunga lock.  Avgiften 
kommer att ligga på 400 kr per 
tömning. 

För beställningar, tips och råd, ring 
Karl-Erik Wikman, 0611–55 75 33

GRATTIS ALLA fjärrvärmekunder i 
Härnösand! Ni har länets billigaste fjärr-
värme. Det visar den prisjämförelse 
som Villaägarnas Riksförbund presen-
terade i januari. Att värma upp en 
normalvilla i Härnösand kostar 10 760 
kronor vilket är klart billigast i länet.
– Det glädjer mig att vi ligger så bra till. 
Priset ska inte vara högre än nödvän-
digt med tanke på de kostnader, avkast-
ningskrav och investeringsbehov vi har, 

säger HEMAB:s vd Ingemar Forzelius.
En av orsakerna till att HEMAB kan 
hålla ner priset är fl exibiliteten i valet 
av bränsle i det egna kraftvärmever-
ket. Under 2006 fortsätter utbygg-
naden, framför allt till nya villakunder 
i områden som redan har fjärrvärme.
– Vi räknar med bra draghjälp av det 
nya konverteringsstödet, säger Ingemar 
Forzelius.

HEMAB billigast i länet på fjärrvärme

Vd har ordet

Under 2006 drar arbetet 
med den nya Ådalsbanan 
igång på allvar. Och först 
ut i skogen är HEMAB:s 
nätbolag Härnösand Elnät.

Magnus Eriksson är en av dem som nu 
drar el till den nya Ådalsbanan.

Nya priser efter nyår
VID ÅRSSKIFTET justerades HEMAB:s 
priser. Mer information fi nns på 
www.hemab.se



Så här fungerar konverteringsstödet
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Roger och Barbro fick 
en glad överraskning
Efter nästan 30 år med direktverkande el 
bestämde sig Roger och Barbro Johansson för att 
byta till fjärrvärme. I höstas blev det plötsligt klart 
att de kan få 30 000 kronor i konverteringsbidrag.
– Det var en mycket glad överraskning, säger 
Roger.

■  Roger och Barbro har bott i huset på Granbergs-
gatan sedan 1977. Hela området byggdes i den vevan 
och försågs, enligt den tidens mode, med direktver-
kande el. Roger och Barbro har de senaste åren varit 
lite smått intresserade av fjärrvärme, men det var först 
för ett år sedan som det blev aktuellt med utbyggnad i 
området.

Efter lite funderande bestämde de sig, trots att det 
kostar en hel del att byta hela värmesystemet mot ett 
vattenburet system.

– Men det är ju en investering i huset. Och så hoppas vi 
förstås på lägre driftskostnader i framtiden, säger Roger.

De har också fastnat för att fjärrvärmen är lättskött och 
ger en behagligare värme.

– Det är i alla fall vad vi har hört folk säga.

Under hösten grävdes fjärrvärmen, men installationen 
i huset har fått vänta efter beskedet om konver-
teringsstöd. Det gäller från årsskiftet och makarna 
Johansson räknar med att få maxbeloppet, 30 000 
kronor. 

Roger och Barbro investerar inte bara i ett vattenburet 
värmesystem och fjärrvärme. När gräsmattan ändå var 
uppgrävd passade de på att ansluta sig till HEMAB:s 
stadsnät via optofiber.

– Vi har haft HEMAB:s ADSL i över ett år och klarar 
oss i och för sig bra med det. Men när de ändå grävde så 
tyckte vi det var lika bra. Det är en klar fördel att ha en 
optofiberanslutning den dag vi ska sälja huset.

Sara Gidlund, 
företagssäljare 
på HEMAB 
Elförsäljning. 
Vad gör du på 
jobbet?
– Jag sitter mest i 
telefon och pratar 
med kunder.
Oftast handlar 
det om att förhandla om avtal som 
är på väg att löpa ut.
Vad är det för kunder?
– Företag i Härnösand. 
De fl esta har en förbrukning på 
över 100 000 kilowattimmar.
Hur brukar samtalen sluta?
– Nästan alltid med att vi sluter ett 

nytt avtal. De fl esta Härnösands-
företagen tycks vara nöjda med 
den service och de priser vi kan 
erbjuda. Vi har faktiskt väldigt trog-
na kunder.
Hur trivs du med jobbet?
– Bra. Det är omväxlande och trev-
ligt att ha kontakt med människor. 
Allra trevligast är det när man får 
träffa kunderna. Jag tar gärna emot 
besök, men ring och boka först.

FAKTA

Namn: Sara Gidlund

Ålder: 30  År på HEMAB: 5 månader 

(men 5 år i branschen)

Familj: Man och en son  Bor: I 

Fagervik  Fritidsintressen: Familjen, 

husrenovering och skidåkning i alla 

dess former

HALLÅ DÄR !
Roger och Barbro Johansson ser fram emot lägre 
värmeräkningar och behagligare värme med fjärrvärme.

Fast sopavgift vid uppehållFast sopavgift vid uppehåll
NU FÅR ÄVEN abonnenter som be-
viljats uppehåll eller total befrielse 
från hämtning av hushållssopor en 
fast avgift. Avgiften ligger på 347 
kronor per år. För fritidshus blir 
den fasta avgiften 145 kronor per 
år, eller fem tolftedelar (5/12) av 
347 kronor.

Du vet väl att...Du vet väl att...
...byggavfall från enskilda hushåll 
bara får lämnas på soptippen i 
Älandsbro. Byggavfall är också, till 
skillnad från övrigt sorterat avfall, 
avgiftsbelagt. 
Vanligt byggavfall kostar 250 kr 
för bil med släpvagn och asbest 
1 125 kr/ton. Enstaka byggnads-
delar eller asbestdelar får dock 
lämnas gratis.

9 010 kronor. Så mycket gav 
HEMAB:s julinsamling till de jord-
bävningsdrabbade i Pakistan
■ I stället för att skicka julkort startade 
HEMAB insamlingen i samarbete med 
Röda Korset. Ett antal julklappssäckar 
beställdes och såldes för fem kronor 
styck. HEMAB dubblade sedan den in-
samlade summan.
– Det är fantastiskt att ett företag som 

HEMAB visar en sådan entusiasm och 
får in så mycket pengar, säger Marga-
reta Modig, insamlingsledare på Röda 
Korset.
– Det känns bra att kunna göra något 
som förenar både företag och kunder, 
säger HEMAB:s marknads- och infor-
mationschef Andreas Einarsson.

■  Stöd kan sökas av småhusägare (en- eller tvåbostadshus, 
friliggande eller sammanbyggda) som gör en konvertering 
till fjärrvärme under åren 2006-2010. Det maximala stödet 
vid konvertering från direktel är 30 %, max 30 000 kr, och 
från olja 30 %, max 14 000 kr. Ansökningsblanketter och 
informationsmaterial fi nns hos länsstyrelsen och Boverket. 
En första ansökan ska lämnas in till länsstyrelsen senast två 

månader efter att arbetet påbörjats och en slutlig ansökan 
inom tre månader efter att arbetet är slutfört. Stödet betalas 
ut genom en kreditering på bostadsägarens skattekonto.

Mer info fi nns på www.boverket.se och www.y.lst.se
Vill du veta mer om fjärrvärme, ring Alf Schouenke,
0611 - 55 75 41, alf.schouenke@hemab.se

Pengar till jordbävningsoffer

HEMAB:s Andreas Einarsson lämnar 
över checken till Margareta Modig 
från Röda Korset.

KOM IHÅG...KOM IHÅG...
… att knyta ihop dina soppåsar 
ordentligt. Om du inte gör det kan 
soporna frysa fast i tunnan och bli 
kvar vid tömningen.

DET HÄNDER I BLAND att träd eller 
grenar på privata tomter utgör en 
fara för elledningarna. 
HEMAB försöker utföra röjnings-
arbetet så skonsamt som möjligt för 
fastighetsägaren. Vill du veta mer 
eller har tips om något träd som står 
nära en ledning, kontakta 
Alf  Könberg, 0611–55 75 64.

Röjning av privata träd

HEMAB söker 2 chefer
DE TVÅ STÖRSTA affärsområdena 
inom HEMAB, elnät och fjärr-
värme, får nya chefer. Platserna är 
utannonserade. Den nya fjärrvär-
mechefen ersätter Stefan Savonen 
som flyttar till sina hemtrakter 
och ett jobb som projektledare på 
LKAB. När det gäller Elnät har 
arbetsledarskapet tidigare varit 
delat. Nu blir det en enda chef för 
affärsområdet.


