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HEMAB ADSL – dubbelt 
så snabbt, samma pris!

Rabatt på Technichus

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 

NU FÅR DU UPP TILL 8 MBIT till 
samma pris som för 4 Mbit. På 
HEMAB är vi 
femton personer som 
alla jobbar med att ge 
dig bra bredbands-
produkter och bästa 
service. Titta in på 
www.hemab.se och läs mer! 

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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Rabatt på Technichus! 
■  Passa på att besöka Technichus i sommar. Du 

som är elavtalskund hos HEMAB Elförsäljning 

får 50% rabatt! Bjud med syskon och far-eller 

morföräldrar för en upplevelse under temat teknik 

och lek. Se sommarens utställning ”Illusioner av 

tråd – utställning om textila tekniker”(16/6-12/9).  

I september öppnar utställningen ”Sport och vetenskap”. Rabatten gäller 

vid ett tillfälle under 2004, för elavtalskunder mot uppvisande av 

faktura från HEMAB.  Öppet tisdag-söndag kl. 11-16. Välkomna!  

www.hemab.se

GRATIS !

Frågor & svar om elcertifikat
■ 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 konsu-
menter av elenergi ska betala. Viss 
elintensiv 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 uppställ-
da omställningsmål vara uppfyllda.

Tryck: Hemströms Produktion: Alltid  Marknadsbyrå 

Vd har ordet
ETT BEKANT ORDSPRÅK vi tagit fasta 
på i vår är att ”det som göms i snö  
kommer upp i tö”.  Vi och övriga 
kommuninnevånare ska bli bättre på 
att hålla rent och snyggt, därför genom-
förs en ny frisk HEMAB-satsning  
– Miljöcentralen.  Vid denna får hushål-
len ytterligare en plats förutom soptip-
pen där de kan lämna sorterat avfall. 
Miljöcentralen kommer att bli mer 
påtaglig allt eftersom vi bockar av våra 
10 uppställda löften.  Besök vår hemsida 
för att ta del av dessa.  
Med stigande el- och oljepriser framstår 
fjärrvärme för många som ett allt bättre 
alternativ. Jag vill till och med påstå att 
fjärrvärme borde vara det självklara 
valet inom staden. Lägger man ihop 
kundens och HEMABs investering för 
en anslutning och ser det ur ett lokalt 
samhällsperspektiv finns faktiskt inget 
ekonomiskt alternativ. Fler kunder 
ger bättre underlag för kraftvärme, en 
positiv sidoeffekt för Härnösand.  Alla 
kan inte få fjärrvärme i dagsläget, men vi 
arbetar målinriktat för att kunna erbjuda 
fler den möjligheten så snabbt som 
möjligt. Närmast tittar vi 
på områdena Haga 
och Lövudden. På 
sikt utesluter vi inte 
heller möjligheten 
att titta på konver-
teringslösningar från 
direktverkande el.  

Sigge Tjärnlund

Fram till 23 juni kan du hämta 
biomull gratis vid reningsverket på 
Kattastrand, vardag 07-16 (övrig tid 
följ skyltarna runt avloppsverket). 

Hämtning sker i egna säckar eller 
kärl. Vår hemsida berättar vad 
biomullen kan användas till.

Sjubarnsfar ny underhållschef för fjärrvärme
■  1 juni börjar en ny underhållschef vid Fjärrvärme. 
Bengt Svensson är civilingenjör och kommer närmast 
från en anställning vid Mitthögskolan. 
– HEMAB har behov av styr- och reglerkunskap. Med 
erfarenhet från just de system HEMAB har hoppas jag 
kunna bidra på ett bra sätt, säger Bengt Svensson. 
Bengt har sju barn och bor med frun i Gådeåby utan-
för Härnösand. Bengt är aktiv inom föreningslivet i 
Härnösand, framför allt inom fotboll vid IFK Härnösand.

HÄMTA BIOMULL GRATIS!

Med 10 steg vill vi på HEMAB göra Härnö-
sand renare. Ett av stegen är att bygga Miljö-
centralen. Läs mer om våra tio steg på www.hemab.se 

TA MED SLÄKTEN och bjud dem på  
ett besök fyllt av teknik och lek. 
Våra elavtalskunder får 50 procent 
rabatt!           LÄS MER PÅ SIDAN 4

HEMAB ADSL – nyhet 
för företagen
NU HAR FÖRETAGEN  möjlighet att 
välja HEMAB ADSL Företag. Upp 
till 8 Mbit och lokal service! Läs 
mer på hemab.se eller ring direkt till 
Kjell Hamrén, 0611- 55 75 28.   

Nya hemab.se!
1 JUNI ÄR det premiär för vår 
nya hemsida. Elektroniskt bros-
chyrställ, fråga HEMAB, prenu-
mereration, lämna mätarställning, 
avbrottsinformation, månadens 
fråga är några av nyheterna. 
Välkommen till oss på webben. 

MILJÖCENTRALEN – en ny plats för sorterat hushållavfall

NU 8 Mbit!
(SAMMA PRIS)

Nya hemab.se!PREMIÄR!

ERBJUDANDE

 på
PASSA PÅ!

Det blir allt viktigare att ta hand om avfallet på rätt sätt. Mindre och mindre 

ska kastas i soptunnan, mer och mer ska sorteras och lämnas in för att åter-

användas eller återvinnas på andra sätt.  Vi på HEMAB har ansvaret för ren-

hållningen. Men för att få ett renare Härnösand måste alla hjälpas åt. Därför 

vill vi göra det lättare för dig att sortera och lämna avfallet. Ett steg på vägen 

är att vi nu bygger om Jaktstigen till Miljöcentralen, en central plats där 

hushållen i Härnösand kan lämna det mesta av sitt sorterade avfall. På nästa 

sida kan du se allt som du kan lämna på Miljöcentralen. Välkommen!

Bengt Svensson



Anders 
Karlsson, 
nyanställd 
arbetsledare 
på Renhåll-
ningen. Vad gör 
du på jobbet?
– Jag ska efterträda Rolf Lundin 
som går i pension.
Hur känns det?
– Det är mycket intressant. Ren-
hållningen är ju ett område som 
hela tiden förändras. Nytt just nu är 
Miljöcentralen, som ska öka servi-
cen till hushållen i Härnösand. 
På vilket sätt?
– Det måste vara lätt att bli av med 
sitt sorterade avfall. Det är det här 
på Miljöcentralen och på tippen.
Är folk bra på att sortera?
– Ja, jag är övertygad om att de 
flesta vill sortera sina sopor. Men 

många behöver mer information. 
Det ska vi också ge dem.
Vad har du gjort tidigare?
– Jag har bland annat varit 
ekonomichef på Nyhléns Chark 
i Lunde. De senaste åren har jag 
vikarierat här på HEMABs ekono-
miavdelning.
Var kommer du ifrån?
– Jag är född i Ullånger, uppväxt i 
Örnsköldsvik, men bor sedan 1980 
i Älandsbro.
Några andra intressen?
– Modo Hockey! Jag har följt laget 
i alla år och var faktiskt med och 
grundtränade truppen som tog 
SM-guld 1979.

HEMAB sponsrar orientering
Vill din förening bli 
sponsrad av HEMAB?
FÖRENINGAR OCH PROJEKT MED 
behov av sponsringsbidrag 
för år 2005 är välkomna med 
en ansökan senast 15 oktober.                               
På hemab.se hittar du HEMABs 
policy för sponsring.

DÅ GÖR DU HELT RÄTT! I början av 
mars i år slutade vi samla in mjuk-
plast vid återvinningsstationerna. 
Numera går all mjukplast från 
hushåll till energiåtervinning 
genom kontrollerad förbränning. 
Lägg mjukplasten i hushållsavfallet. 
Då sparar vi både tid och pengar 
genom att sluta ha en särskild 
insamling för mjukplast. Mer 
information finns på hemab.se.

Tänkvärt om avloppet
DET VÅRA KUNDER spolar ner i 
vasken eller toaletten hamnar i 
något av våra reningsverk.  Där  
behandlas det både mekaniskt, 
biologiskt och kemiskt.  Vattnet 
måste igenom alla stegen för ett 
godkänt reningsresultat. Därefter 
släpps vattnet ut i kretsloppet igen. 
Fel saker i avloppet kan sätta hela 
systemet ur spel. Tack för att du inte 
spolar ner lösningsmedel och fasta 
föremål i avloppet. Mer informa-
tion finner du på hemab.se. 

Årsredovisning 2003
OMSÄTTNINGEN I HEMAB ökar i takt 
med att antalet kunder blir fler. 
2003 omsatte HEMAB nära en 
kvarts miljard kronor. Det är främst 
antalet fjärrvärme- och bred-
bandskunder som ökar kraftigt. 
Välkommen att läsa och beställa 
vår årsredovisning på webben.
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HALLÅ DÄR !

FAKTA

Namn: Anders Karlsson

Ålder: 53

År på Hemab: 1,5

Familj: Fru och tre söner

Bor: I villa i Älandsbro

Fritidsintressen: Ungdomsidrott

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

HEMAB SPONSRAR HÄRNÖSANDS 

ORIENTERINGSKLUBB SOM 

ARRANGERAR SM I AUGUSTI.

■   Härnösands Orienteringsklubb 

bildades i december 2002 genom 

en sammanslagning av orienter-

ingssektionerna i Brännans IF och 

Bondsjöhöjdens IK. Bara två år sena-

re, i augusti, arrangerar klubben SM i 

skogarna runt Häggdånger.

– Det är en stor utmaning. I en så stor 

tävling får inget gå fel, säger Torbjörn 

Westman som är träningsansvarig i 

föreningen.

Klubben har  cirka 300 medlem-

mar, från 10-åringar till 75-åringar. 

Juniorerna har ett särskilt “orienter-

ingsuppdrag” – att dela ut HEMAB 

Info till de cirka 2 000 kunder som 

inte får någon egen elfaktura. 

I gengäld bidrar HEMAB med ett 

visst ekonomiskt stöd till föreningen.

Läs mer om HEMABs sponsring på 

www.hemab.se

Härnösands orienteringsklubb 
har ett 80-tal aktiva utövare. 
Juniorerna delar ut HEMAB info 
till cirka 2000 kunder som inte får 
någon elfaktura.

Det här kan du lämna på Miljöcentralen!

Lägger du mjukplast 
i soporna?             

Batterier
Alla små batterier.

Pappersförpackningar
Mjölk- och juiceförpackningar, 
fl ingpaket, wellpapp, pappers-
påsar, toarullar, omslagspapper.

Tidningar
Tidningar, reklambroschyrer, 
kataloger, pocketböcker.

Färgade glasförpackningar
Flaskor och burkar av färgat 
glas.

Ofärgade glasförpackningar
Flaskor och burkar av ofärgat 
glas.

Hårda plastförpackningar
Flaskor, burkar, dunkar (upp till 
5 liter), små hinkar (upp till fem 
liter).

Metallförpackningar
Konservburkar, tomma spraybur-
kar, kaviartuber (även med hatten 
på), aluminiumfolie och -formar, 
kapsyler, lock, värmeljus.

Metallskrot
Metall maxlängd 4 meter. Mo-
torer ska vara tömda på olja och 
bensin.

Dator och tillbehör
Skärmar, hårddiskar, datormus, 
tangentbord, skrivare.

TV, musikanläggningar
TV, radio, video, DVD-, skiv- 
och bandspelare, förstärkare, 
högtalare, paraboler med mik-
rovågshuvuden, stereoanläggn-
ingar, CD-spelare, MP3-spelare, 
digitala TV-boxar

Övrig elektronik
Elvispar, rakapparater, leksa-
ker, brödrostar, dammsugare, 
eldrivna verktyg med mera.

Elelement/lysrörsarmaturer
El-element (radiatorer) och 
lysrörsarmaturer

Brännbart avfall
Trä, papper och plast som inte 
går att materialåtervinna.

Bilbatteri
Endast bilbatterier. Hanteras 
varsamt, innehåller syra.

Olja
Spillolja, linolja och andra oätliga 
oljor i dunk eller fl aska med lock.

Farligt avfall
Märk innehållet. I dunk/fl aska/
burk med lock. Kemikalier, lös-
ningsmedel, bekämpningsmedel, 
rengöringsmedel, sprayfl askor, 
färgrester, lack, lim. 

Impregnerat trä
Endast impregnerat trä

Trä
Trä, spånplattor, plywood

Asbest
Mindre bitar. Väl inplastat. Fråga 
personalen.

Deponirest
Porslin, keramik, gips, glas (ej 
förpackningar), fönsterglas, 
spegelglas, kattsand.

Vitvaror
Disk- och tvättmaskiner, spis, 
torkskåp, spisfl äkt, mangel.

Lysrör
Hela och utan emballage.

Lågenergilampor
Hela och utan emballage.

Glödlampor
Hela och utan emballage.

Öppettider: mån-fre 07.00 – 16.00, lunchstängt 11.00 – 12.00       Adress Jaktstigen 
Lördagsöppet: första helgfria lördagen varje månad 11.00 – 14.00 Telefon 0611-55 75 00

Soptippen öppen som vanligt. Av utrymmesskäl ska byggavfall och trädgårdsavfall fortfarande lämnas 
på soptippen i Älandsbro. Där kan du även lämna sorterat avfall som vanligt. Det är gratis utom för en del 
avfall som asbest och impregnerat trä. Öppettider: mån-fre 07.00–16.00. Telefon 0611-55 75 54.

Det här kan du lämna på Miljöcentralen!
AVGIFTSFRITT!

✁

Klipp ur och spara!


