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Fjärrvärme till
Rotudden

Härnösands sopor
förbränns i Umeå

– 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 

FRÅN DEN 1 SEPTEMBER upphör
deponeringen av hushållsavfall på
soptippen. Istället ska avfallet för-
brännas i Umeå. Det betyder ökade
krav på dig som kund att sortera
dina sopor. LÄS MER PÅ SIDAN 3

NY DRAGNING av fjärrvärme ger
boende på Rotudden möjlighet att
ansluta. Samtidigt erbjuds snabbt
bredband via optofiber. Tidigare
har Hälletorp och Bondsjöhöjden
fått samma erbjudande. Utbygg-
naden på Bondsjöhöjden fortsätter
i år och hela området beräknas vara
utbyggt 2004. 

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 avgift billigare tack
vare kraftvärmeverket
FRÅN 1 MAJ 2003 TAS E N NY

STATLIG AVG I FT UT AV ELKUN-

DERNA – ELCERTIFIKATS-

AVGIFTEN. TACK VAR E

H E MAB S KRAFTVÄRMEVERK

FÅ R  K U N D E R N A T I L L

H E M A B  E L F Ö R S Ä L J N I N G

L Ä G R E  AVGIFT.

■ Den lägre prisnivån på elcertifikaten

för HEMAB Elförsäljnings kunder är

en av flera positiva effekter av satsning-

en på vårt biobränsleeldade kraft-

värmeverk. För HEMAB Elförsäljnings

kunder blir priset 1,6 öre/kWh (2,0 öre

inkl. moms), billigare än hos många av

våra konkurrenter. Beslutet om elcerti-

fikat är taget av staten. Syftet med

avgiften är att stimulera och öka ande-

len el som produceras med förnybara

energikällor, däribland biobränsle.

Samtidigt ska elcertifikat ersätta befint-

liga stödsystem för bland annat vind-

kraft.  

Besökstider vid Kraftvärmeverket
Nu erbjuder vi guidade besök vid den
ståtliga anläggningen. Tisdagar udda
veckor kl 16.00 -18.00 finns möjlighet
att boka tid för att se anläggningen.
Max 15 personer per tillfälle. Kontakta
Thomas Eklund 0611-55 75 45 för
information och bokning eller titta på
www.hemab.se.

BIOMULL I  HÖG KVALITET
Fram till 19 juni kan du hämta bio-
mull gratis vid reningsverket på
Kattastrand, vardag 07–16 (övrig
tid, följ skyltarna runt avloppsverk-
et). Hämtning sker i egna säckar
eller kärl. Vår hemsida berättar vad
biomullen kan användas till.

www.hemab.se

GRATIS ! PASSA PÅ!

Entreprenad förlängd
HEMAB, NCC OCH Härnösands
Kommun är överens om en
förlängning av gällande avtal för
VA, gata och väg. Förlängningen
sträcker sig fram till 31 maj 2006.

Kocken Nisse Andersson gillar att laga mat på sin nya vedspis.

Kraftvärmeverket gör de nya
elcertifikatsavgifterna billigare.

KVÄLLSÖPPET VAR 14:E DAG
Första och tredje tisdagen varje
månad har vi kvällsöppet 18.00-
20.00, vid återvinningsanläggning-
en på Jaktstigen och vid soptippen 
i Älandsbro. 

Välkommen!

Vill din förening bli sponsrad av Hemab?
Nu ökar HEMAB möjligheterna för
samtliga intresserade att ta del av spons-
ringsbidrag genom en allmän uppma-
ning att söka sponsring. För intressera-
de gäller 15 oktober som sista ansök-

ningsdag. Vi vill ha en skriftlig ansökan
om vad som ska sponsras och varför.
Ange även omfattning samt vilka
motprestationer ni avser ställa upp
med. Välkommen med er ansökan!

Grönt vatten i hamnen 
UNDER EN VECKA från 10 juni
kommer ackumulatortanken med
fjärrvärmevatten vid Kraftvärme-
verket att tömmas för besiktning.
För att spåra läckage i fjärrvärme-
nätet innehåller vattnet grönt
färgämne. En grön ton kan under
perioden uppstå i havsvattnet  i
hamnområdet. Färgämnet är helt
ofarligt.  

– Du kan lita på oss!

FRÅGA OM HEMAB
Torsdag 5 juni, 18.00–19.30 kan
allmänheten ställa frågor om Hem-
ab direkt till Sigfrid Tjärnlund, vd
Hemab, och Ingvar Wiklund,
ordförande, inför bolagsstämman.
Plats: Sambibliotekets foaje. Ni
kan också ringa och ställa frågor
på tel 0611-34 80 51.

Tryck: Agraphica Produktion: Alltid  Marknadsbyrå 

Vd har ordet
DET HÄR VAR första numret av
HEMABINFO. Nästa nummer
kommer i september.  

Vårt mål är att du som kund ska
vara nöjd med våra tjänster. Kom
gärna med dina
synpunkter. 

Jag önskar dig en
skön sommar med
lika mycket värme
som i fjol.

Hälsningar

Sigge Tjärnlund



ATT NISSE ANDERSSON KAN

LAGA GOD MAT VET ALLA SOM

BESÖKT LISA & NISSES 

I ÄLANDSBRO. MEN HAN HAR

OCKSÅ OVANLIGT BRA KOLL PÅ

SIN ENERGIFÖRBRUKNING.

■ I källaren hemma på Socken-

vägen puttrar visserligen en gammal

oljepanna, men intill sitter en ny,

energisnål varmvattenberedare.

Och i det stora köket har han satt in

en vedspis som komplement.

– Dels är det mysigt att elda, men

den är också mycket bra till matlag-

ning. Där finns alla temperaturer

samtidigt. Det är bara att flytta runt

kastrullerna.

Oljepannan fungerar fortfarande

bra, men Nisse är ändå inne på att

ersätta den med fjärrvärme. 

– Det verkar både billigt och be-

kvämt. Och jag har hellre ett biljard-

bord i källaren än en oljetank.

Även som kock tänker han energi-

snålt. Nya vitvaror är självklara

liksom ugnar i flera storlekar.

– Jag har en liten ugn som blir varm

på två minuter om man bara ska laga

till något litet.

För tillfället försöker han dock ta det

lite lugnt. Efter åren med Lisa &

Nisses har han bestämt sig för att

vara ledig några månader och låta

nya idéer växa fram.

– Jag ska fortsätta laga mat, riktigt 

avancerad mat, men var och hur vet

jag inte just nu.

Mikael Köhn,
datatekniker
på Hemab. 
Vad gör du på
företaget?
– Jag jobbar
med projekte-
ring av bredband och med support
till våra bredbandskunder. Det är
också meningen att jag ska doku-
mentera vårt fiber- och kopparnät.
Hur ska det gå till?
– Allt är egentligen redan doku-
menterat, men det behöver
sammanställas på ett överskådligt
sätt.
Hur ser stadsnätet ut just nu?
– Vi har ett bra nät i stadskärnan.
Huvudlederna finns så att säga,

men det förtätas ständigt. 
Något nytt på gång?
– Vi bygger längs E4:an för att
knyta ihop oss med Sundsvall och
Örnsköldsvik. Det blir också
avknoppningar till Älandsbro och
Utansjö till exempel.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Det är en utmaning att bygga
nytt. Tidigare har jag jobbat med
befintliga nät. Det är också roligt
med kundkontakterna, jag får träffa
mycket folk.

Sopförbränning i Umeå
kräver bättre sortering
I SEPTEMBER UPPHÖR DEPONE-

RINGEN AV HUSHÅLLSAVFALL PÅ

SOPTIPPEN. ISTÄLLET SKA AVFAL-

LET FÖRBRÄNNAS I UMEÅ. DET

INNEBÄR ÖKADE KRAV PÅ

SOPSORTERING.

■  Från 1 september kommer

hushållsavfallet i Härnösand att trans-

porteras till Umeå för förbränning.

Det gör vi för att uppfylla det lagkrav

som råder sedan 1 januari 2002. Det

betyder att du som kund inte längre

kan kasta icke brännbart avfall i sop-

orna. Icke brännbart avfall är exem-

pelvis metaller, glas, porslin, gips, 

betong, grus och jord. Sedan tidigare

gäller också att farligt avfall och elek-

triska apparater inte får läggas i sop-

tunnan samt att förpackningar skall

utsorteras för återvinning.  Förbränn-

ingsanläggningen i Umeå ställer hårda

krav på att avfallet inte innehåller

något av det som räknats upp ovan.

Har du funderingar vad du ska göra

med avfallet? 

Besök gärna vår hemsida för

mer information.

HEMAB sänker 
elpriset
HEMAB SÄNKER ELPRISET för
kunder som i dag inte har tecknat
ett elavtal. Från 2003-06-01 sänker
vi vårt ordinarie tillsvidarepris med
10 öre/kWh. Det nya priset på
49,5 öre/kWh exkl.moms betyder
en kostnadsminskning på drygt
3000:-/år inkl. moms, för en
genomsnittlig villaägare med
elvärme.  

Lämna TV, radio och
stereo till butiken
FRÅN 1 JULI 2003 tar vi inte längre
emot TV, radio och stereo på

samma sätt som idag. Från 
1 juli ska du istället  i första
hand lämna in dessa i butiken
där du köper nytt – en
gammal apparat mot en ny

är det som kommer att gälla.
Inlämnandet till butiken blir kost-
nadsfritt. Mer info på hemsidan. 

HEMAB ADSL – succé
I AVVAKTAN PÅ att fiberkabel kan
dras till alla erbjuder vi Härnösands
snabbaste och mest prisvärda bred-
band med ADSL. Kundtillström-
ningen har varit så stor att den fak-
tiskt vållat bekymmer med leve-
ranstider. Men nu välkomnar vi
nya kunder att teckna sig. Nu är
det även klart för alla bredbands-
kunder att använda sina 5 e-post-
adresser @harnosand.org   Mer
info hittar du på vår hemsida.

HEMABINFO
Nu lägger
Nisse energi
på egen mat
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Exempel på vad som inte får
finnas i hushållsavfallet från
september 2003:

Metall Glas Porslin
Gips Betong Grus
Jord        (se www.hemab.se)

Matjessillsparfait (4 pers)
Blanda 1 dl Creme Fraiche och 
1 dl majonnäs.
Hacka 1/2 dl purjolök, 1/2 dl gräs-
lök och 1/2 dl persilja och rör ner.
Finhacka en halv gul lök och rör
ner. Tillsätt 400 g hackad matjessill

och 1/2 dl Kalles kaviar.
Fördela röran i portionsbägare av
plast och ställ in i frysen.
Servera precis när den börjar tina
tillsammans med rykande het
mandelpotatis och smörgås med
Västerbottensost.

HALLÅ DÄR!

Drevervalpen Traj ska hjälpa Nisse Andersson på framtida harjakter.

FAK TA

Namn: Mikael Köhn 

Ålder: 33

År på Hemab: Drygt ett 

Familj: Sambo och två döttrar 

Bor: I villa i Älandsbro 

Fritidsintressen: Fiska, spela 

innebandy och korpbowling

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

Nisses energisnåla sommarmat
(det behövs bara energi till att koka potatisen 
samt till frysen som ändå står på)


