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Nytt reningsverk  
i Viksjö

ADSL med valfri fart

– Du kan lita på oss!
Tel 0611-55 75 00 • Fax 0611-55 75 01
e-post: info@hemab.se • www.hemab.se

FJÄRRVÄRME | STADSNÄT | VATTEN | ELEKTRICITET |  RENHÅLLNING | GATOR & VÄGAR 

HEMAB har byggt ett nytt renings-
verk i Viksjö som tagits i drift
under januari. Verket renar allt
avlopp från Viksjö samhälle. Den
gamla anläggningen var uttjänt,
men efter en investering på
500 000 kr är problemet löst. Det
är Mjällån som tar emot avlopps-
vattnet från Viksjö. I ån finns
värdefulla bestånd av fisk och
växter som nu går en säkrare fram-
tid till mötes.

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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Ny chef för fjärrvärmen
n  Stefan Savonen är ny chef för fjärr-

värmen. Han kommer ursprungligen

från Svappavaara utanför Kiruna,

men är sedan några år bosatt i

Härnösand med fru och tre barn.

–  Det känns verkligen spännande

och intressant att komma till bran-

schen där det finns utvecklingsmöj-

ligheter, säger Stefan.

Han har nyligen slutat sin anställning

som studierektor vid Mitthögskolan. 

Kommer fjärrvärmekunderna att

märka någon skill-

nad nu när du

börjar som chef?

– Arbetet med att

erbjuda fler kunder

fjärrvärme fortsätter.

Jag upplever att fjärr-

värmen i Härnösand håller hög kvali-

tet. Det vill jag att vi ska fortsätta att

utveckla. Produktens kvalitet är av-

görande eftersom mun-till-mun-

metoden är så viktig för försäljningen. 

www.hemab.se

GRATIS !

Frågor & svar om elcertifikat
n Vad är elcertifikat? Ett avgifts-
system som staten beslutat om och
som ska tvinga fram mer miljövänlig
elproduktion.
Vad bestämmer avgiftens stor-
lek? Tillgång och efterfrågan bland
marknadens köpare och säljare av
elcertifikat sätter priset.
Vem ska betala? Alla konsumen-
ter av elenergi ska betala. Viss elin-
tensiv industri är undantagen.

Hur stor blir HEMAB Elför-
säljnings avgift för elcertifikat
2004?  2,3 öre/kWh (exkl moms)
Kommer avgiften att öka?
Systemet är utformat så att kunder-
na måste köpa fler elcertifikat från år
till år. Det gör att priset kan antas
öka succesivt fram till 2010, som
idag är den bortre tidpunkten som
angetts för systemet. Då ska
uppställda omställningsmål vara
uppfyllda.

– Du kan lita på oss!
Tryck: Agraphica Produktion: Alltid  Marknadsbyrå 

Vd har ordet
JAG LETAR I minnet efter en period av så
lång ledighet som jul- och nyårshelgen
erbjöd i år. Upplevelsen av oändligt
långa sommarlov som pojk är det som
först dyker upp. För hårt jobbande
medarbetare var det en väl förunnad
ledighet med ”laddning av batterier-
na”. Det är dock långt ifrån alla elbolag
som haft anställda vilka kunnat njuta av
långledigt. Elavbrott runt omkring oss
toppar nyhetssändningarna. HEMABs
målmedvetna satsning på att gräva ner
kabel för säkrare elleveranser har börjat
ge frukt, men det är farligt att slå sig till
ro. Ska vi även i fortsättningen kunna
lova våra kunder traditionsrik varm
glögg och tindrande ljusslingor i granen
under julhelgerna måste investeringar-
na få fortsätta. Det ska bli spännande att
följa avbrottsstatistiken under vårvin-
tern, men jag är inte orolig för vår del.
Kraftvärmeverket fungerar utmärkt -
en mycket lönsam investering. Vi
jobbar på att få köpa biobränsle från
orten. Köp som ger extra inkomster för
markägare inom vårt
närområde. Några
leveranser har vi
haft och fler
kommer det att
bli. 

Sigge Tjärnlund

Från årsskiftet kan privatpersoner
lämna sorterade grovsopor gratis
vid soptippen. För företag är avgif-
terna kvar. Tidigare har kampanj-
veckor vår och höst varit avgiftsfria,
men nu är det avgiftsfritt hela året.
Förändringen har kommit till efter

önskemål från kunder. Transporter
får kunderna ordna själva. En del
avfall, exempelvis asbest och
impregnerat trä, är fortfarande
avgiftsbelagt. Ring gärna för mer
information, 0611-608 06. Väl-
kommen till soptippen i Älandsbro!

Äntligen bredband i Älandsbro
n Nu bygger HEMAB en bredbandsnod i Älandsbro. Det innebär att
privatpersoner och företag i Älandsbro kan få tillgång till bredbandstjänster
i HernöNet till bra priser. HEMABs populära ADSL-tjänst har redan före
start fått ett stort antal kunder i Älandsbro. Välkommen med frågor och
funderingar till Kjell Hamrén 0611-55 75 28 eller besök hemab.se.

NU ÄR DET AVGIFTSFRITT PÅ SOPTIPPEN !

När Stig-Erik Westling bytte till fjärrvärme blev pannrummet ledigt. Nu har
fiskarpojken från Husum en egen verkstad där han kan laga näten inför
sommarens fiske vid Holma fiskeläge. LÄS MER PÅ SIDAN 2

Stefan Savonen.

Nu kan du som har HEMAB
ADSL välja bland olika hastigheter
för din internetuppkoppling. Från
0,5 till 5 Mbit/sekund.
Välkommen med frågor till Kjell
Hamrén, 0611-55 75 28.

NYHET!

Surfa säkrare  
– rabatt på brandvägg
HEMABS brandvägg Bipac 640 AE
skyddar din dator mot intrång av
obehöriga och ger möjlighet till
bredbandsdelning för fyra datorer.
Just nu får du köpa den till special-
pris. LÄS MER PÅ SIDAN 3

SNÖRÖJNING startar vid snödjup
på 7 cm vid blötsnö och 12 cm vid
torr snö. Nytt för i år är att snöröj-
ningen påbörjas tidigare på natten
för att vara klar på morgonen.

Fjärrvärme gav plats
för egen verkstad
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I SEPTEMBER FÖRRA ÅRET

SLÄNGDE STIG-ERIK OCH

ELISABETH WESTLING UT OLJE-

PANNAN OCH ERSATTE DEN

MED FJÄRRVÄRME. DET FANNS

MÅNGA GODA SKÄL, MEN DET

FRÄMSTA VAR MILJÖN.

– DET KÄNDES INTE RÄTT ATT

ELDA MED OLJA ÅR 2003.

n Stig-Erik och Elisabeth har bott i

sitt hus på Hemmansvägen på Bond-

sjöhöjden sedan 1970. Tanken att

byta värmesystem har funnits ett tag

och de har tittat på alternativ. Men

när HEMABs erbjudande om fjärr-

värme kom lade de allt annat åt sidan.

– Dels är installationen jämförelsevis

billig, dels är det en fördel att samti-

digt få möjlighet till bredband, säger

Stig-Erik.

Efter några månaders drift kan de se

flera fördelar. Båda två upplever

värmen och varmvattnet som

jämnare. Ekonomiskt räknar de

med att spara mellan en fjärdedel

och en tredjedel av uppvärmnings-

kostnaden.

– Och så har vi ju fått ett nytt rum,

säger Stig-Erik.

Pannrummet har blivit en liten verk-

stad där han kan sitta och laga sina nät

inför sommarens äventyr i Holma

fiskeläge, en liten ö utanför Husum.

Det enda problemet hittills är att

huset har ett så kallat enrörssystem.

Det är relativt ovanligt, men kan

ställa till problem vid byte av värme-

system.

– Men HEMABs folk har uppträtt

väldigt schysst och gör allt för att få

det att fungera prickfritt.

Leif Jonsson,
elmontör på
HEMAB. Vad
gör du på
jobbet?
– Jag har byggt
på vårt ledningsnät i 30 år. Nu gräv-
er vi ned nya kablar på Hemsön.
Varför använder ni kabel?
– Det ökar driftsäkerheten väldigt
mycket. Vårt projekt med hängka-
bel vid Furuholmarna i Solum var
först i Sverige med tekniken. Buss-
laster med besökare från andra
elbolag kom och tittade. Sedan
1990 har vår policy varit att använ-
da kabel där det är möjligt, helst
nedgrävd i marken. I södra Sverige
börjar de diskutera det nu.
När är alla kablar nedgrävda?
–  Om vi bygger på i den här takten

är det mesta under jord om tio år.
Där det inte går att gräva byter vi ut
friledningarna mot isolerade, så
kallade Excel-kablar.
Hur har jobbet förändrats under
dina år på HEMAB?
– Oj, mycket. 1990 fick vi en ny
organisation med stort eget ansvar.
Elreformen gör också att vi måste
vara mer på hugget. Sedan abon-
nenterna blev kunder ställer de stör-
re krav på bra service. Med all rätt.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är ett fritt arbete och jag får
vara mycket utomhus. Det är också
stimulerande att jobba med så
mycket eget ansvar.

HEMAB sponsrar SM
Skydda din dator
– rabatt på brandvägg
KÖP EN BRANDVÄGG av oss med
rabatt så får du ett förstklassigt
intrångsskydd. Brandväggen Bipac
640 AE skyddar din dator mot
intrång av obehöriga samt erbjuder
bredbandsdelning för fyra datorer.
Kampanjpriset är 545 kr (inkl
moms). Erbjudandet gäller till och
med 30/4 eller så långt lagret räck-
er. Först till kvarn, begränsat antal
(ordinarie pris 630 kr). E-posta
eller ring in din beställning till
Kjell Hamrén,  0611-55 75 28
kjell.hamren@hemab.se.

HEMAB vill köpa 
gallringsved
VI BEHÖVER trädbränsle till vårt
kraftvärmeverk. Därför vill vi köpa
både röj- och gallringsved (flisad
eller oflisad) av dig som äger skog.
Hör gärna av dig på telefon 0611-
55 75 00 för en diskussion eller
besök hemab.se så får du veta mer.
Under hösten har vi bland annat
köpt röjningsmaterial från avverk-
ningar vid vägen till Vägnön.

Nu sänker vi elpriset!
NU SÄNKER HEMAB Elförsäljning el-
priset för kunder med Tillsvidare-
avtal med ordinarie pris. Priset sänks
med 8,2 öre/kWh
(inkl moms) från
2004-02-01. Det
nya priset blir 53,6
öre/kWh (inkl
moms). För en
genomsnittlig villa
med elvärme innebär prissänkning-
en en kostnadsminskning med
drygt 2000 kronor per år (inkl
moms). Mer information hittar du
på hemab.se eller ring Kundservice
0611-55 75 00.
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Ta chansen att få fjärrvärme 
i år genom att anmäla dig innan
våren. I år blir fjärrvärme- och
bredbandsutbyggnaden på
Bondsjöhöjden komplett. 
Ett stort antal villakunder har valt
HEMABs paketlösning. 
För 2004 återstår de nordligaste
och sydligaste delarna av villa-
området.

Vill du ha mer information om fjärr-
värme och bredband på Bondsjö-
höjden kontakta Kjell Hamrén
0611- 55 75 28. 
För fjärrvärme inom övriga
Härnösand, ringer du Alf
Schouenke på 0611 - 55 75 41.
Mer information finns också på
hemab.se. Välkommen med din
beställning!

HALLÅ DÄR!
Både Stig-Erik och Elisabeth Westling tycker att värmen i huset blivit jämnare med fjärrvärme. 

FAK TA

Namn: Leif Jonsson

Ålder: 52

År på Hemab: 30

Familj: Fru, två döttrar och en hund

Bor: I villa på Härnön

Fritidsintressen: Familjen, snickra 

på huset och gå ut med hunden

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

HEMAB BLIR HUVUDSPONSOR

NÄR DRAGHUNDS-SM AVGÖRS

I HÄRNÖSAND 2-7 MARS.

n Intresset för HEMABs sponsrings-

pengar har varit mycket stort. En av

föreningarna som får stöd är Bruks-

hundsklubben, som arrangerar

Draghunds-SM kring Bondsjöhöjd-

en i mars. Härnösands Marie Sjölund,

som i mitten av februari tävlar i EM 

i Tyskland, är en av favoriterna.

Ansökningarna om sponsring har

strömmat in och tyvärr har vi inte

kunnat bevilja alla. Vid urvalet har vi

utgått från vår policy som bland annat

säger att sponsringen ska vara till

glädje för föreningsliv och ungdom

i Härnösand.  I kommande nummer

av HEMAB Info kommer vi att

presentera andra föreningar som får

del av våra sponsringspengar. 

Första veckan i mars blir det drag
kring Bondsjöhöjden när
Brukshundsklubben arrangerar
Draghunds-SM.

Sista etappen fjärrvärme på Bondsjöhöjden!
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