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NU ERBJUDER HEMAB TV via  
bredband till Hagaområdet.  
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Vd har ordet
I ÅR BLEV JULLEDIGHETEN kort eftersom 
helgdagarna inföll under de vanliga helg-
erna. Lägger man till Asientragedin är 
det frågan om någon hade tid att ”ladda 
batterierna”. Katastrofen i Asien har skapat 
perspektiv. När vi på hemmaplan upplever 
de värsta efterverkningarna i modern 
tid av en storm, drar man sig ändå för att 
använda ordet katastrof. Utan att förringa 
sorgen hos drabbade och anhöriga är 
min mening att vi i Sverige ändå har det 
skyddat och bra.

 Som VD för HEMAB blir jag stolt 
över de lovord som strös över våra yrkes-
skickliga elmontörer på gästarbete i det 
stormdrabbade Småland. Sådana här 
situationer visar behovet av att behålla 
kompetens inom bolaget. Vi kan förvänta 
oss uttryck för detta i de utredningar som 
följer i stormens spår. Det tar jag som ett 
kvitto på att HEMAB arbetar rätt och är 
ett företag i tiden.

 Tack alla 139 Härnösandsbor som 
nappade på vår Julkampanj. Vårt nya 
arbetssätt med att erbjuda attraktiva paket 
till er kunder ska fortsätta.  På företagssidan 
har vi fått Landstingets förtroende att stå 
för deras ortsövergripande kommuni-
kationsnät. Det är ett stort och viktigt 
åtagande. Våra moderna 
bredbandsnät borgar 
för fler affärer av den 
typen framöver. Det 
bådar gott för fram-
tiden.

Hälsningar
Sigge Tjärnlund

Nu förbättrar vi för dig som kund 
och börjar med lunchöppet på 
Miljöcentralen, i förrådet där 
latrinkärl lämnas ut och i recep-
tionen på HEMABs huvudkontor. 

Våra nya öppettider blir vardagar 
07.00 – 16.00 (receptionen från 
7/2, övriga från1/2). Nu är det 
också premiär för vår nya reception!
Välkommen in till oss på ett besök!

LUNCHÖPPET PÅ HEMAB OCH MILJÖCENTRALEN

Enkelt, smidigt och bekvämt . Det är betyget från familjen Westin på 
Hälletorpsvägen efter ett och ett halvt år med fjärrvärme. Samtidigt install-
erade de bredband med optofiber. – Vi tvekade aldrig, säger Dan Westin. 

KRAFTVÄRMEVERKET producerade 
i fjol el för att värma över 2500 
normalvillor.      LÄS MER PÅ SIDAN 4

HEMAB bidrar till 
katastrofens offer
Under den landsomfattande mani-
festationen för flodvågskatastrofens 
offer 5 januari, med tre tysta minut-
er, stannande verksamheten upp 
vid HEMAB.  Även vårens perso-
nalfest har ställts in. Motsvarande 
summa skänks i stället till Röda 
Korsets insamling.

Fjärrvärme och 
bredband med fiber  – 

självklart för familjen Westin

KOM DU OCKSÅ !

TÄNK PÅ …

NYHET!

NYHET

Elrekord på  
kraftvärmeverket
■  Produktionen av el vid kraft-
värmeverket slog rekord förra året. 
50 400 000 kWh producerades, en 
ökning med 25 procent jämfört med 
året innan. Produktionen motsvarar 
årsförbrukningen för drygt 2 500 
normalvillor med eluppvärmning.

Elen är en biprodukt till fjärrvär-
men och ökningen beror delvis på att 
antalet fjärrvärmekunder har ökat. 
Med ett större kundunderlag kan 
säsongen förlängas, kraftvärmeverket 
kan köras igång tidigare på hösten och 
stängas senare på våren.

– Men det beror också på att perso-

nalen har lärt känna anläggningen och 
kan utnyttja den maximalt, berömmer 
fjärrvärmechefen Stefan Savonen.

El för drygt 2500  
normalvillor pro-
ducerades  i kraft-
värmeverket  
i fjol – plus en massa 
fjärrvärme förstås.

Jourtelefon
för felanmälan

dygnet runt!
0611-55 75 55

Dags för bredbands-TV! 
200 FASTIGHETSÄGARE PÅ HAGA 

HAR UNDER 2005 MÖJLIGHET ATT 

INSTALLERA BREDBANDS-TV. 

■  Den tjänst som HEMAB erbjuder 
gör att du med en gemensam 
mottagningsbox för TV och Internet 
kan se olika kanaler samtidigt på 
olika TV-apparater. I grundutbudet 
ingår de vanligaste kanalerna, cirka 
20 stycken. Fler kanaler, till exempel 

filmkanaler, finns som tillval. För 
att kunna se bredbands-TV måste 
fastigheten ha en optofiberanslutning. 
Optofibernätet byggs ut parallellt 
med fjärrvärmen på Haga under 
2005. De vanliga analoga TV-sänd-
ningarna upphör snart och då behövs 
digitala alternativ för att kunna se TV.  

Målsättningen är att erbjuda fler 
områden samma möjligheter.

NYHET

Massor av kanaler  
med TV via  bredband

Mycket skoj när nya 
universitetet invigs
DEN 10-11 FEBRUARI är det invig-
ning i Härnösand av Mittuniversi-
tetet. Kom och testa bland annat 
tornerspel och ridning på islands-
hästar.                    LÄS MER PÅ SIDAN 2

SEDAN DECEMBER 2004 går 
Landstingets telefoni och data över 
HEMABs stadsnät HernöNet. 
Under 2004 handlade Landstinget 
Västernorrland upp tjänster för 
datakommunikation. De lokala stads-
nätägarna i Västernorrland lyckades i 

samarbete vinna upphandlingen med 
motiveringen bättre pris, mer flexibel 
lösning, hög säkerhet samt lokal entre-
prenör med nätkompetens över hela 
länet.  ServaNet i Sundsvall har varit 
juridisk motpart och sammanhållande 
i affären som är flerårig.  

Landstinget Västernorrland valde HEMABs datanät

… att överfulla sopkärl är svåra att 
tömma för vår renhållningspersonal. 
Blir tunnan full kan du byta till ett 
större kärl. Läs mer på www.hemab.
se Tack för att du hjälper våra renhåll-
ningsarbetare!



Magnus Eriksson, elmontör på 
HEMAB och frivilligt på plats i 
stormdrabbade Småland. Var är 
du och vad gör du?
– Utanför Älmhult och lagar 
högspänningsledningar så gott 
det går.
Hur ser det ut?
– Hemskt. Värre än jag någonsin 
hade kunnat föreställa mig. Allt 
ligger i backen, begravt under 
nedfallna träd. Materialet börjar ta 
slut så det blir mycket provisoriska 
lösningar.
Hur mycket jobbar ni?
– I stort sett all vaken tid. Efter en 
veckas klättrande i stolpar är man 
rätt mör i kroppen. Det ska bli skönt 
att komma hem och vila lite.
Det är inget ofarligt jobb?
– Nej, det gäller att ta det lugnt och 
inte stressa. Vi från HEMAB har 
klarat oss bra, men tyvärr är det en 
som har omkommit och en som är 

svårt skadad. Ju tröttare man blir, ju 
farligare är det så det passar bra att 
ta en paus nu.
Men du ska ner igen?
– Vi blir avlösta av ett annat 
HEMAB-gäng och när de behöver 
avlösning är det vår tur igen.
Hur länge dröjer det innan alla 
har ström igen?
– Ingen aning. Efter högspän-
ningsnäten är det alla lågspän-
ningsnät och där är det ännu mer. 
Det kommer att ta väldigt lång tid, 
snarare månader än veckor.
Vad är det för standard på näten?
– Inte den bästa. Det är mest 
friledningar. Då har vi det mycket 
bättre hemma i Härnösand. Där 
har vi redan bytt ut de flesta friled-
ningarna mot nedgrävd kabel eller 
isolerade ledningar. 

HEMABs personal hjälper till  
i stormdrabbade Småland 

HEMAB Elförsäljning 
sänker elpriset
DEN MILDA VINTERN har bidragit 
positivt till lägre elpriser. 

– Det varma vädret minskar 
förbrukningen i landet och har 
även gjort att snösmältning i fjäl-
len fyllt på vattenmagasinen, vilket 
är mycket ovanligt för årstiden, 
säger Dick Jansson, VD för Hemab 
Elförsäljning AB.

 Elavtalspriset för 1 år låg vid den 
här tiden förra året cirka 35 % högre 
än nu. Information om våra elpriser 
finner du på vår hemsida hemab.se

Halva priset  på 
Technichus blev succé
HELA 514 KUNDER till HEMAB 
Elförsäljning utnyttjade rabatten 
och besökte Technichus i Härnö-
sand under 2004. Technichus VD 
Stefan Olofsson är mycket nöjd 
över det stora intresset och hoppas 
att alla gäster fått trevliga upplev-
elser vid sina besök. Välkomna åter, 
hälsar Stefan.

Ny ledning ger säkrare 
vattentillgång i Ramsås
NYA LEDNINGAR FÖR vatten 
och avlopp är nu klara mellan 
Älandsbro och Ramsås, en sträcka 
på 3,5 km. Det innebär ett säkrare 
och miljövänligare system för 
Ramsåsborna och lägre driftskost-
nad för HEMAB.  Avloppsvattnet 
från Ramsås pumpas nu till ren-
ingsverket i Norrstig i stället för 
att släppas ut i Ramsåsån från den 
gamla slamavskiljaren i Ramsås. 
Förändringen innebär en viktig 
insats för Ramsåsån där miljön 
för exempelvis ädelfisken förbät-
tras. De lokala anläggningarna för 
vatten och avlopp i Ramsås tas 
nu ur bruk.  Samtidigt med nya 
avloppsledningar har luftledningar 
för el ersatts med kabel i marken.  
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HALLÅ DÄR !

FAKTA

Namn: Magnus Eriksson

Ålder: 32 År på Hemab: 4 Familj: 

Fru och tre barn  Bor: Hus i 

Häggdånger Fritidsintressen: Jakt 

och sport. Motionsspelar innebandy

Ytterligare aktuell information hittar du på www.hemab.se Ytterligare aktuell information hittar du på www.hemab.se

Stormen i södra sverige under 

trettonhelgen lämnade mycket 

återställningsarbete efter sig. 

Elmontörer från HEMAB finns på 

plats i Småland för att hjälpa till 

vid reparationsarbetet.

■ HEMAB har skickat personal 
utrustade med fordon och redskap för 
återuppbyggnaden av elnäten. Under 
januari har fyra elmontörer från 
Härnösand tjänstgjort veckovis i trak-
terna av småländska Älmhult under 
arbetsledning från Sydkraft.  

Fjärrvärme och optofiber  
– en oslagbar kombination 

BREDBAND!

Efter ett och ett halvt år med fjärrvärme kan Dan 

Westin räkna upp flera fördelar: – Den är tyst, tar 

lite plats och är betydligt billigare än olja.

I samband med installationen erbjöds familjen 

också bredband med optofiber till reducerat pris.

– Det var aldrig någon tvekan. Vi nappade 

direkt.

■ Julen 2001 kom Dan och Helene Westin och deras 
tre barn hem till huset på Hälletorpsvägen efter flera 
år utomlands. De möttes bland annat av en tom 
oljetank. Efter att ha betalat för en fyllning började 
de fundera på alternativ.

– Jag vill att det ska vara enkelt, så fjärrvärme pas-
sade bra. Det blev också minst ingrepp i huset och på 
tomten, säger Dan.

Sedan dess har allt fungerat, smidigt och bekvämt. 
I källaren blev det ett nytt rum, som just nu fungerar 
som förråd medan tvättstugan förses med golvvärme.

– Hade vi fortsatt med olja hade vi nog aldrig satsat 
på värme i källaren.

Samtidigt med fjärrvärmen kopplade familjen in 
bredband med optofiber.

– Innan vi åkte utomlands hade vi bara ett modem. 
Det behövdes något mer, särskilt som barnen hade 
blivit större.

Barnen André, Emelie och Benjamin använder 
Internet främst för att spela spel och chatta med 
kompisar. Dan, som läser teologi, använder datorn  
i studierna, men också till sitt stora intresse, fotografi.

– Jag tittar ofta på bilder på nätet.
Även bredbandet har fungerat utan större problem.

– Och HEMAB har väldigt bra support.

Varmvatten, värme och supersnabbt bredband med optofiber. Dan Westin är helnöjd med sin investering.

■ Den officiella invigningen av Mittuniversitetet sker i Härnösand 10-11 februari. Under de 
dagarna är många beslutsfattare och ledande politiker på besök i Härnösand. HEMAB spons-
rar invigningsdagarna. Den 11 februari bjuder HEMAB allmänheten att prova på tornerspel 
i Stadsparken. Alla som vill är välkomna att rida islandshästar och leka medeltida lekar. Besök 
gärna hemab.se för mer information.

HEMAB sponsrar invigningen av nya universitetet

Stora delar av elnäten i Småland  förstördes när 
orkanvindar fällde träd över ledningarna.


