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Läs av din elräkning
själv och få mer 
rättvisande fakturor

Skärpta krav på 
ditt dricksvatten

– 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 

KRAVEN PÅ DRICKSVATTEN skärps.
Hemabs vatten klarar de nya nivå-
erna. LÄS MER PÅ SIDAN 3

VISSTE DU ATT du kan läsa av din
elförbukning själv. Då får du en
elräkning som bättre överensstäm-
mer med din verkliga elförbruk-
ning och aktuellt elpris. 
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Hemabinfo ges ut av

Härnösand Energi & Miljö AB

Ansvarig utgivare: Andreas Einarsson

E-post: andreas.einarsson@hemab.se

Telefon: 0611-55 75 26 

Fax: 0611-55 75 01

HEMABINFO

Nu går soporna till Umeå 

Ny avgift på räkningen

I SEPTEMBER BÖRJADE VI

FÖRBRÄNNA  HUSHÅLLS-

AVFALLET FRÅN HÄRNÖSAND I

UMEÅ. DET INNEBÄR ÖKADE KRAV

PÅ SOPSORTERING.

■  Nu har vi kört sopor till förbrän-

ning en månad. Anpassningar vid

soptippen med tippficka och ett

mellanlager för att klara omlastning

är klar. Kvalitén i soporna har varit

blandad med onödiga transporter av

glas och metall som följd. Det ger

högre kostnader istället för intäkter

från materialbolagen. Allas insats

med bättre sortering behövs.

Icke brännbart är exempelvis metal-

ler, glas, porslin, gips, betong, grus

och jord. Sedan tidigare gäller också

att farligt avfall och elektriska appara-

ter inte får läggas i soptunnan samt att

förpackningar skall utsorteras för

återvinning. Mer information om

detta kommer.

www.hemab.se

GRATIS ! PASSA PÅ! Autogiro förenklar
FÖRENKLA DINA betalningar. Vi
erbjuder autogiro för de flesta av
våra tjänster. Anmäl ditt intresse
via vår hemsida eller ta kontakt
med Kundservice.

Arne Engström på seniorboendet Bildhuggaren är en rutinerad sopsorterare.

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 under 2004 ?
■ Nu ökar HEMAB möjligheterna
för samtliga intresserade att ta del av
sponsringsbidrag. 15 oktober är sista
ansökningsdag för 2004. Vi vill ha en
skriftlig ansökan om vad som ska spons-

ras och varför. Skriv ned omfattning
och vilka motprestationer ni kan ställa
upp med. Även föreningar som tidiga-
re erhållit sponsringsbidrag är välkom-
na. Välkommen med er ansökan.

– Du kan lita på oss!

HEMAB GER DIG
ENERGITIPS
Besök oss vid mässan Bra Energi
den 4 oktober på Teatern i
Härnösand och få gratis tips och
råd. 10.00-15.00 visar vi bland
annat fjärrvärme och berättar om
energiåtervinning av dina sopor. 

Tryck: Agraphica Produktion: Alltid  Marknadsbyrå 

Vd har ordet
SIST ÖNSKADE JAG alla en skön sommar,
vilket infriades med råge. Tänk om
jag hade samma inflytande i energi-
branschens omvandling. Fungerande
konkurrens är ett måste för branschens
trovärdighet. Konkurrensen förstärks
inte av Sydkrafts stundande förvärv av
Graninge. Storkapitalets makt och
vinstdrivande flyktighet är ett hot
mot nationalekonomin
och i slutändan
kunderna. Vi gör
vårt för att värna
om den lilla
människans situa-
tion. Vilket ansvar tar
konkurrensmyndig-
heter? 
Sigge Tjärnlund

Exempel på vad som inte får
finnas i hushållsavfallet från
september 2003:

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

LÄMNA TRÄDGÅRDSAVFALL
Vi använder ditt trädgårdsavfall
(kvistar och grenar) som bränsle 
i Kraftvärmeverket. Uppsamling
sker på tippen i Älandsbro där vi
också gör flis av materialet. Avläm-
nande sker på soptippen och är
gratis. Ditt bidrag välkomnas!

■  Från 1 maj 2003 ska elcertifikats-
avgiften betalas av elkunderna. Tack
vare HEMABs kraftvärmeverk kan
HEMAB Elförsäljning erbjuda elcer-
tifikat till lägre priser. Fakturering
kommer att ske för första gången i
november för perioden sedan maj.
Vill du veta mer om elcertifikat?
Besök www.hemab.se.

Ny siluett i Härnösand
■ 14 meter högt och 50 meter
långt. Storleken gör att den nya
byggnaden vid Kraftvärmeverket
kommer att synas. Byggnaden är ett
lager för att hantera olika bränslen
från att de ankommer till dess att de
rätt blandade matas in i pannan.

Maria säljer till företag 
MARIA FRISK jobbar
sedan 1/9 med
HEMAB Elför-
säljnings företags-
kunder och har en
bakgrund med kun-
skaper om fjärrvär-
me och elmarknad.
– Det ska bli jätte-
kul att jobba med företagets
kunder i Härnösand och Sverige
säger Maria. Maria nås bäst på
070-317 13 32.



VID AB HÄRNÖSANDSHUS

SENIORBOENDE BILDHUGGA-

REN HAR DE KOLL PÅ SINA

SOPOR. I ETT ÅR HAR DE SORT-

ERAT. SPINDELN I SORTERAR-

NÄTET ÄR ARNE ENGSTRÖM.

■ Arne Engström har bott vid

seniorboendet på Bildhuggaren i

tre år. Här trivs han och har ett fing-

er med i det mesta som sker i områ-

det. En av förklaringarna är att han

sitter med i boendegruppen, länken

mellan hyresvärden och de boende.

– Vi har källsorterat sedan septem-

ber i fjol, berättar Arne som håller

ett vakande öga på att det utförs som

det ska. Han medger att det i början

fanns ett visst motstånd men att det 

i dag fungerar utmärkt. 

– Vi har verkligen fått rutin på vårt

sorterande. Alla här gör det. Vad som

är förvånansvärt är att det är de äldre

som varit mest pigga på att sortera,

inte de yngre. Nyinflyttade får en

ordentlig genomgång av hur sorte-

ringen fungerar av områdets boen-

devärdinna. I miljöstugan på gården

står en flera kärl och en komposte-

ringsmaskin – en stor tvåcylindrig

kvarn som lätt tuggar i sig allt den

matas med. Till och med ben. 

–  Vi kallar den för grisen, säger

Arne och skrattar. Han berättar att

fastigheten nog var först i stan med

komposteringsmaskin.

–  Jorden vi får är jättefin, säger Arne

och visar stolt en skopa jord. Det är

svårt att tänka sig att det han visar

har varit matrester och ben.

Jorden används i områdets rabatter

och  av hyresgästerna. Men först

måste den blandas ut med vanlig

matjord eftersom den är så stark. 

Måhända är det just jordens förtjänst

att  begoniorna vid entrén vuxit sig

ovanligt kraftiga i år. 

Lars-Åke
Hörnberg
serviceman på
Hemab. Vad
gör du på före-
taget?
– Jag kör
hushållsavfall.  Tidigare körde jag
enbart på hemmaplan men sedan
ett par veckor tillbaka kör jag även
till Umeå. Det gör jag fyra dagar 
i veckan mellan 15.00 och 24.00.
Bilen körs i dubbla skift. Under
dagtid hemma i Härnösand och på
kvällstid upp till Umeå där avfallet
förbränns. 
Vilken typ av fordon är det du
kör?
– Det är en vanlig lastbil med släp.

Naturligtvis är släpet täckt för att
hålla soporna på plats. Så det är
helt riskfritt. Men lukten får man ju
stå ut med.  
Är folk bra på att sopsortera?
– Ja, i det stora hela. Men det är
nog ungdomarna som är bäst.  De
får lära sig redan i skolan.
Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att jag får köra bil, det gillar jag.
Med det här jobbet sköter jag mig
själv. Det är en slags frihet.
Dessutom får jag se mycket. 

HEMABS dricksvatten
klarar hårdare krav Egen avläsning ger

bättre fakturor
EN AVLÄSNING per år kan ge höga
fakturor, på grund av ändrade skat-
ter och avtalspriser. För att få faktu-
ror som bättre överensstämmer med
verklig förbrukning kan du själv
lämna mätarställningar. För exem-
pelvis fritidshusägaren kan avläs-
ning höst och vår vara bra. Vi läser
dina mätare en gång per år, men du
kan själv läsa av hur ofta du vill. Via
vår hemsida kan du lämna dina
avlästa värden dygnet runt året om. 

HEMAB tar över 
nätverk på KA5 
VASALLEN SKAPAR ett företagscen-
trum vid gamla KA5. En överens-
kommelse har
gjorts som inne-
bär att HEMAB
nu tar över och
moderniserar
infrastruktur för
bredband, elnät
och fjärrvärme.
Förändringen innebär en samord-
ningsvinst för HEMAB som får fler
kunder på området, samtidigt som
Vasallen renodlar sin verksamhet.

Snöröjningen startar
tidigare på natten
SNÖRÖJNING startar som förut vid
snödjup av 7 cm blötsnö eller 12
cm torrsnö. Nytt för i år är att
snöröjningen kommer att påbörjas
tidigare på natten för att vara klar
på morgonen. Fastighetsägare kan
som tidigare hämta sand för eget
behov. Tid och plats för det
meddelas i dagspress samt på vår
hemsida hemab.se under hösten.
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”De äldre är 
mest pigga på 
att sortera”
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• Gör det enkelt. Att ha flera olika
uppsamlingskärl i lägenheten kan
bli trångt. Arne samlar allt i en
papperskasse. Innehållet sorterar
han direkt i respektive kärl i miljö-
stugan. 
• En liten plasthink med lock har
han till hushållsavfallet. Den kan

lämpligen förvaras under 
diskbänken. 
• Gör det till rutin. Om tömningen
görs i samband med andra ären-
den eller fasta tider är det lättare
att komma ihåg. 
• Ha tålamod. Tids nog blir det
rutin. Tänk på att resultatet blir bra.

HALLÅ DÄR!

Arne Engström är en aktiv pensionär med sinne för nytänkande. De gula väggarna i miljöstugan är Arnes verk.

FAK TA

Namn: Lars-Åke Hörnberg

Ålder: 54 år

År på Hemab: 29

Familj: Fru och två vuxna barn

Bor: Älandsbro 

Fritidsintressen: Husvagnen, 

åka ut och se sig omkring 

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

Arnes bästa sopsorteringstips

NU HÖJS KRAVEN PÅ DRICKSVAT-

TEN. BLAND ANNAT SÄNKS DEN

TILLÅTNA NIVÅN FÖR FLUORID 

I VATTNET.

■ Den av livsmedelsverket beslutade

nya dricksvattenkungörelsen som

träder i kraft 25/12 i år skärper kraven

på gränsvärden i dricksvatten. Tack

vare god framförhållning och utförda

justeringar klarar HEMAB dessa

skärpta krav bra i sina vattenverk. Det

är framför allt gränsnivån för fluorid

som vissa vattenproducenter får

problem att klara, men i Härnösand är

detta alltså OK. 

Ett glas vatten från Hemab
klarar krav på lägre flouridhalt.
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