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HAVET med 
Ådalen III. 
Under hela 
vecka 26 får 
våra fjärr-
värme- och bredbandskunder  
50% rabatt!           LÄS MER PÅ SIDAN 3

HEMABINFO ges ut av

Härnösand Energi & Miljö AB

Ansvarig utgivare: Andreas Einarsson

E-post: andreas.einarsson@hemab.se

Telefon: 0611-55 75 00 

Fax: 0611-55 75 01
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Vd har ordet
UTE SKJUTER VÅREN  fart och innan man 
vet ordet av så är sommaren i antågande. 

Även på HEMAB är känslan av ljusning 
påtaglig efter en kortare tid av ovisshet. 
Efter en intensiv rekryteringsperiod för 
att finna en ny  VD till företaget kan vi i 
styrelsen konstatera att vi fick in många 
ansökningar från intressanta och dugliga 
personer. Det faktum att vi slutligen lyck-
ats samla hela styrelsen till enighet i valet av 
ny  VD känns extra tillfredsställande.

I  det här numret av HEMABINFO 
kan du ta del av en intervju med Ingemar 
Forzelius för att få veta mer om vem han är. 
Om allt går som det ska kommer Ingemar 
att tillträda som VD 1 augusti i år och jag 
kan återgå till och koncentrera mig på 
ordförandeskapet i styrelsen. 

Det har varit en intressant period som 
tillförordnad  VD. Jag har kommit medar-
betarna närmare och tagit del av operativa 
frågor på ett sätt som inte förekommer i 
styrelsearbetet. Sammantaget har det varit 
lärorikt för mig. Härifrån lämnar jag med 
varm hand över till Ingemar och hälsar 
honom välkommen i företaget.

Hälsningar

Ingvar Wiklund
Ordförande och tf  VD

Fram till 24 juni kan du hämta 
biomull gratis vid reningsverket på 
Kattastrand, vardagar 07-16 (övrig 
tid följ skyltarna runt avloppsver-
ket). Hämtning sker i egna säckar 
eller kärl. Vår hemsida berättar vad 
biomullen kan användas till.  

Du vet väl att vi har lunchöppet vid 
Miljöcentralen och i receptionen vid 
huvudkontoret. Det ger dig bättre 
möjlighet att komma i kontakt med 
oss. Nu kan du till exempel lämna 
sorterat avfall eller köpa latrinkärl 
under lunchtid. Välkommen!

GRATIS GÖDNING

Ingemar Forzelius heter 
HEMABs nye vd. Han har 
egentligen aldrig strävat efter 
att bli chef, men har upptäckt 
att han trivs väldigt bra med 
det.
– Jag gillar att jobba med 
människor och att delegera 
ansvar, säger han. 

En ny profil  
på VD-posten

GOLFSKOLAN!

TÄNK PÅ …

GRATIS!

PASSA PÅ!

Jourtelefon
för felanmälan

dygnet runt!
0611-55 75 55

HEMAB med på Ådalsbanan HALVA priset på  
Ådalen III med HEMAB  

ELMARKNADEN KAN VARA svår att bemäs-
tra. Det behöver företag inte längre bry 
sig om. Åtminstone inte företag som 
har ”Kundens Val”. Då tar vi hand om 
allt och bevakar elbörsen och låser till 
det elpris som du önskar. 

Från de senaste två årens pristurbu-

lens på elmarknaden vet vi hur viktig 
tidpunkten är för att få ett konkur-
renskraftigt elpris. Med Kundens 
Val slipper du ägna tid åt att följa hur 
elmarknaden rör sig.  Kontakta Maria 
Frisk på telefon 070-31 71 332 så 
berättar hon mer. Välkommen!

Företagare får hjälp att låsa sitt elpris på rätt nivå … 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 vår renhåll- 
ningspersonal!

LUNCHÖPPET
BÄTTRE  SERVICE!

Provapågolf för barn
KOM OCH TRÄNA GOLF och ha kul.

          LÄS MER PÅ SIDAN 4

TV via bredband
NU KAN vi leverera TV till bred-
bandskunder med fiberkop-
pling. Erbjudandet gäller Haga, 
Bondsjöhöjden, Hälletorp och 
Rotudden.          LÄS MER PÅ SIDAN 3

Latrin bara i vissa kärl
NÄR MAN LÄMNAR LATRIN  måste 
man använda de speciella kärl som 
ingår i taxan.     

LÄS MER PÅ SIDAN 3

DET BLIR HEMAB SOM BYGGER 

DET FASTA OCH TILLFÄLLIGA 

ELNÄTET TILL ÅDALSBANAN. 

■  Ordervärdet för HEMABs 
arbete uppgår till många miljoner 
kronor och omfattar  sträckan 
mellan Härnösand och  Veda. För att 
Banverket ska kunna bygga de plane-
rade tunnlarna och broarna längs 
sträckan behövs tillfälliga elanslut-
ningar. El behövs även permanent för 
reservmatningar. Planeringsarbetet 
är i full gång och beställningar är 
gjorda på en del material. Utmed 
ledningsgatornas sträckning i 
skogen har avverkningar redan skett. 

Schaktningsarbeten och kabelförläg-
gning startade i början av maj längs 
Hamnleden och i Älandsbro mot 
Överdal och Sandslån.  Arbetet ska 
vara avslutat under början av 2006.  
– Det blir en utmaning för oss att på 
begränsad tid bygga det som efter- 
frågas av Banverket, säger Åke 
Östman vid Härnösand Elnät.  Att 
bygga nya elledningar i obanad 
terräng händer inte särskilt ofta 
numera. Det blir därför en stim-
ulerande uppgift både för personalen 
på kontoret som sköter planeringen 
och personalen i fält som håller i 
byggandet, säger Östman.

■ 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 klub-
bor och bollar finns att låna. Att delta  
i aktiviteterna kostar 300 kr.

PROGRAM
Gruppträningar (mån-tis) 27-28/6, 4-5/7, 
11-12/7, 1-2/8, 8-9/8, 15-16/8, 22-23/8
Träningsspel på banan (fre) 1/7, 15/7, 
5/8, 12/8, 19/8
Avslutningsaktivitet (lör) 3/9
Plats Härnösands Golfklubb, Vägnön
Anmälan och info: 0611-661 30 

Golfskola för 
barn upp till 16

NYHET



Rabatt på Ådalen III 
Latrin får endast 
lämnas i godkända kärl
HEMAB HAR EN DEL kunder där 
vi bistår och hämtar latrin.  Det 
gäller framför allt i fritidsboenden 
på landsbygden.  Latrin får bara 
lämnas i de speciella kärl  som vi 
tillhandahåller. Behöver du extra 
kärl utöver de tre som ingår i taxan 
finns de att köpa hos oss för 100 
kr/st.  Latrin som lämnas i påsar 
och liknande hämtas inte på grund 
av risker i hanteringen.  Vi vädjar 
till er kunder att respektera detta. 
Välkommen att köpa komplet-
terande kärl.

TV via bredband  
med HEMAB
Har du HEMABs bred-
band via fiber? Då kan du få till-
gång till vår digitala TV-lösning 
med 21 kanaler.  De vanliga 
analoga TV-sändningarna upphör 
snart och då behövs digitala 
alternativ för att kunna se TV.  I år 
erbjuder HEMAB  TV till Haga, 
Bondsjöhöjden,  Hälletorp och 
Rotudden. HEMABs TV-tjänst 
gör det möjligt för dig att se olika 
kanaler samtidigt på olika TV-
apparater. Genom ett avtal med oss 
om TV får du roligare och enklare 
TV-tittande. Viasat och Canal 
Digital finns som tillval. 

Beställ årsredovisning
OMSÄTTNINGEN ÖKAR 
i takt med att antalet 
kunder blir fler.  2004 
omsatte HEMAB 
drygt en kvarts 
miljard kronor.  Det 
är främst antalet 
fjärrvärme- och bredbandskunder 
som ökar kraftigt. Välkommen att 
läsa eller beställa vår årsredovisning 
2004 på hemab.se. Du finner den 
under ”broschyrer” på förstasidan.
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Kundnyttan alltid 
viktigast för 
HEMABs nye vd
Den 1 augusti tillträder Ingemar Forzelius som vd 

för HEMAB. Han har bott i Härnösand i nästan 20 

år, men har jobbat på annat håll under många år.

– Jag ser verkligen fram emot att få ha en ar-

betssituation där jag kan ha daglig kontakt med 

verksamheten.

■ Ingemar Forzelius vill inte lämna någon program-
förklaring ännu, men poängterar en sak.

– Vi får aldrig glömma att vi finns till för kunderna 
som ju samtidigt är våra ägare. I allt vi gör måste den 
långsiktiga kundnyttan vara den självklara grunden. 

UPPVUXEN I KRAMFORS
Ingemar Forzelius är född och uppvuxen i Kram-
fors, men gick sina sista gymnasieår i Härnösand. 
Därefter försvann han till södra Sverige, utbildade sig 
till ingenjör och började jobba inom Skanska. Han 
har haft olika befattningar inom bolaget och 1987 
återkom han till Härnösand med fru och två barn.

– Vi valde medvetet Härnösand för att det är en 
bra miljö för barnen att växa upp i.

Att bli chef har aldrig varit något medvetet val. 
Däremot har han alltid varit beredd att ta ansvar för 
sitt arbete och för hela verksamheten. Det ena har 
gett det andra och plötsligt var han chef.

– Med åren har jag upptäckt att jag trivs väldigt 
bra med det. Jag gillar att jobba med människor, så 
ingenjör jag är.

Han värdesätter en öppen dialog med både kunder 
och anställda, men är inte rädd att fatta beslut.

– Har man haft en bra dialog brukar det vara lätt-
tare att få acceptans för beslutet.

– Jag gillar också att delegera, utan att för den skull 
abdikera. Det går en hårfin gräns däremellan och det 
gäller att hålla sig på rätt sida.

VILL VARA PÅ HEMMAPLAN MER
Han sökte jobbet på HEMAB av två skäl. Dels 

ville han ha en ny utmaning, dels var han trött på 
allt resande. Hemma finns, förutom hustrun, ett 
tredje barn och en labrador, som nu ska få se mer av 
honom.

– Och så håller jag på att renovera en SAAB-93 
från 1958. Kanske kan den bli klar redan om några 
år.

■ Med HEMAB får du tryggt ADSL direkt i telefonjacket. Just nu har vi ett  
extra bra erbjudande! Och du låser du inte fast dig för lång tid!  
Våra fördelar: Ingen bindningstid (1 månads uppsägningstid), kom-i-gång- 
garanti, support på plats i Härnösand! Ring 0611-55 75 00 så berättar vi mer!
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Från 

250:-
SURFA från

per månad

• Anslutningsavgift 495 kr • Lån av brandvägg, modem, switch ingår! • 12 månader garanti på modem!  •  Erbjudande gäller 
till 30 juni 2005!  Välj själv hastighet från 0,250 till 8 Mbit. Pris från 250 kr/månad till 395 kr/månad!

Vårkampanj på bredband med HEMAB

” Vi valde  
medvetet  
Härnösand för 
att det är en bra 
miljö för barnen 
att växa upp i.”

Therese Larsson, 
projektledare för 
ID-märkningen 
av sopkärlen. Vad 
gör du idag?
– Jag och två kolle-
gor är ute i Locke 
och Billsta och 
märker kärl. 
Hur går det?
– Det går bra. Just nu provar vi oss 
fram till den bästa metoden. Den 
här veckan är vi på landsbygden 
och förra veckan provade vi på 
Bondsjöhöjden. Nu är vi redo att 
köra igång för fullt.
Hur går märkningen till?
– Vi sätter en ID-bricka och en 
adressetikett på varje kärl. ID-
brickan läses av när vi tömmer 
och allt registreras av en dator i 
sopbilen. 

Varför ska kärlen märkas?
– Det viktigaste skälet är att 
kvalitetssäkra vår verksamhet. Med 
det här systemet vet vi att vi tömmer 
rätt kärl med rätt intervall. För 
kunden innebär det också en tryg-
ghet att veta att vi tömmer när vi ska 
och att ingen betalar mer än de ska. 
När är systemet igång?
– Någon gång i mitten av hösten 
räknar vi med att vara klara med 
märkningen. Under sommaren 
ska vi klara av landsbygden och 
från augusti börjar vi märka kärlen i 
stan. Hela systemet ska vara i drift 
innan året är slut.

FAKTA

Namn: Therese Larsson

Ålder: 25 År på Hemab: 

Sommarjobb sedan 1998. Heltid 

sedan i höstas Familj: Singel  

Bor: Lägenhet på Brännan 

Fritidsintressen: Resa, träna, 

umgås med vänner och familj

HALLÅ DÄR !
Nu kliver Ingemar Forzelius fram på allvar för 
Härnösandsborna. I augusti tillträder han vd-posten på 
HEMAB.

Passa på att uppleva Härnösand 

från havssidan i sommar. 

■ I sommar fortsätter den anrika 
passagerarbåten Ådalen III med ett bra 
utbud av turer från Härnösand.  
I år bidrar HEMAB som sponsor 
och HEMABs bredbands- och fjärr-
värmekunder kan därför åka för halva 
priset under premiärveckan (vecka 26, 
gäller mot uppvisande av faktura, max 
2 vuxna, mat och dryck undantaget). 
Barn under sju år åker och äter gratis, 
barn mellan 7 och 12 år betalar 50 
kronor för båtbiljett och halva priset 
för maten. Ägaren Peter Söderkvist 

meddelar att det med start vecka 26 
blir hela fem turer i veckan. Under 
högsommaren, vecka 28-30, utlovas två 
extra turer i veckan. Har du inte besökt 
båten tidigare ber vi att få rekommen-
dera en färd uppåt Nora och en trevlig 
middag i goda vänners lag. Läs mer om 
båten på www.adalen3.com.

Här passerar Ådalen III Sandöbron.

GRÄVNING PÅGÅR (TYVÄRR) … Våren är här och alla planerade projekt 
kring fjärrvärme, bredband, vatten och avlopp, och gata/väg påbörjas. Vi på 
HEMAB hoppas på förståelse. Vårt arbete innebär ibland en olägenhet  men ska 
leda till förbättringar för oss alla. I vissa fall påverkar grävningarna framkomligheten. 
Barn på väg till och från skolor och dagis kan vara särskilt utsatta.  Vi uppmanar alla trafikanter  
att ta det litet lugnare på platser där våra grävningar påverkar körbanor. Tack på förhand.


