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Återbruks
slöjd 

Bidrar till en 
mer hållbar 
framtid

Att spara på jordens resurser och skapa 
kreativa och nytänkande processer är två 
av syftena med den återbruksslöjd som 
drog igång på Brännaskolan i början av 
året i samarbete med HEMAB. 

För Therese Rahm och Kerstin Eriksson är slöjd 
inte bara ett arbete, det är ett kall. Deras slöjdin
tresse i kombination med ett stort engagemang 
för miljö frågor, gjorde det självklart för dem att 
få till ett samarbete med HEMAB, för att få in 
återbruksmaterial till sin slöjdverksamhet på 
Brännaskolan.

Irene Hedlund är affärsområdeschef på Åter
vinningen och konstaterar att både tid och pen
gar kan sparas ute på skolorna med återbruks

konceptet.

— Varför ska skolorna lägga massa pengar på 
att köpa in jungfruligt, nyproducerat material när 
det finns material som går att återbruka. Barnen 
ska få en möjlighet att använda sin kreativitet 
utan att det sliter på jordens resurser i onödan, 
säger Hedlund.

Bra samarbete i lagom stor kommun
Både Kerstin och Therese tänker att 
Härnösands kommun är precis lagom stort för 
den här typen av projekt. Inte för liten och inte 
för stor. Och de ser samarbetet med HEMAB 
som väldigt positivt.

— Det är roligt att HEMAB tar ett så stort grepp 

kring det här och tar det på allvar. Det känns 
som ett stabilt samarbete som är varaktigt. 
HEMAB har en bra organisation och struktur, 
och det gynnar hela kommunen, konstaterar 
Therese.

Nödvändigt för en hållbar framtid
Det finns flera drivkrafter för att arbeta med 
återbruksslöjd, menar Kerstin och Therese.
Många aspekter känns viktiga, konstaterar de.

— Jag skulle nog ändå säga att det i första hand 
handlar om att vara ett bra föredöme som vux
en, säger Kerstin. Att föregå med gott exempel 
och visa att vi inte kan låta bli att återbruka om 
vi ska ha en hållbar framtid.

HEMAB finns på både YouTube, Facebook 
och Instagram, men vet du att vi har ett sär
skilt instagramkonto med inlägg från vårt 
arbete i fält? Gå gärna in och följ ”HEMAB 
arbete i fält” så får du se en glimt av varda
gen som HEMABmedarbetare i fält!

följ HEMABs arbete i fält på instagram

Therese Rahm och Kerstin 
Eriksson är slöjdlärare på 
Brännaskolan och kallar sig 
ToKslöjd.

Nya sophämtningsveckor
Från vecka 1, 2021, får alla i Härnösands kommun 
ändrade sophämtningsveckor. 
Vi gör förändringen för att undvika ett stort glapp i sophämt
ningen för vissa av våra kunder när vi, som i år, har två udda 
veckor efter varandra  vecka 53 följt av vecka 1.

Du behåller samma veckodag. Det är bara veckan som ändras. 
Har du haft hämtning tisdagar udda veckor får du nu hämtning 
tisdagar jämna veckor och vice versa. Även hämtningsinterval
let med varannan respektive var fjärde vecka kvarstår.

HEMABs nyarsnotiser

Nya priser
De nya priserna för 2021 är nu fastställda. 
Du hittar alla priser på vår webbsida och kan läsa mer om våra 
prisförändringar på www.hemab.se/nyapriser2021.

Våra öppettider i helgerna
Helgfria vardagar klockan 7-16 kan du alltid nå vår Kundservice via telefon 
0611-55 75 00 och e-post info@hemab.se. 

Under jul och nyårshelgerna tar vi lite ledigt och har stängt på Kundservice, 
Härnösands Krets loppspark och Älands återvinnings anläggning följande dagar: 

torsdagen den 24 december
fredagen den 25 december
lördagen den 26 december
torsdagen den 31 januari
fredagen den 1 januari
onsdagen den 6 januari

Tisdagen den 5 januari stänger växeln klockan 12. Övriga dagar har vi öppet som 
vanligt. Du hittar alla öppettider på vår webbsida www.hemab.se/oppettider. 
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ÖPPETTIDER HUVUDKONTOR

Måndag - fredag  07.00 - 16.00
Avvikande öppettider presenteras på 
vår webbsida www.hemab.se/oppettider

Vi      Härnösand

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER!

www.hemab.se
@hemabharnosand

KONTAKTA OSS

Växel: 0611-55 75 00
E-post: info@hemab.se
Besök: Västra Ringvägen 125

Så här i coronatider begränsar vi våra kundkontakter 
för att minska risken för smittspridning. Det innebär 
också att vi i den mån det är möjligt undviker hem-
besök hos våra kunder. Vissa besök måste dock 
genom föras och då följer vi särskilda rutiner för detta.

Vi använder skyddsutrustning. När det finns person i 
riskgrupp eller kunden har symptom använder vi skyddsut
rustning, vi spritar alltid händerna före och efter besök samt 
de anläggningsdelar som hanteras. Skyddsutrustningen kas
seras eller spritas (visir) efter användning.

Vi arbetar enskilt. Vår personal behöver få tillgång till de ut
rymmen som rymmer anläggningen som ska hanteras, samt 
få jobba enskilt i dessa utrymmen. 

Vi håller avstånd på minst två meter. Som i alla andra si
tuationer utanför det egna hemmet håller vi minst två meters 
avstånd. Tillsammans begränsar vi smittspridningen! 

rutiner för säkra hembesök
Nu återstår endast ett fåtal da
gar av det här speciella året som 
inneburit stora utmaningar – inte 
bara för oss på HEMAB utan för 
stora delar av världen.

Jag talar så klart om den pandemi 
som på så många sätt påverkar 
oss, både privat men också i våra 
verksamheter. Vi har trots rådan
de förutsättningar klarat vårt upp
drag bra och jag kan med stolthet 
konstatera att vi, med egna res
triktioner, i skrivande stund inte 
haft någon smittspridning internt.

Ett historiskt lågt elpris har påver
kat vår ekonomi. Vi har helt enkelt 
inte haft de intäkter vi räknat med 
för vår egen elproduktion vilket 
har påverkat vårt resultat. Vi har 
justerat våra taxor för att kom
pensera för bland annat detta 
men det täcker inte allt utan vi har 
behövt skruva en hel del och ef
fektivisera i våra verksamheter för 
att kunna bibehålla konkurrens
kraftiga priser. 

Trots detta har vi samtidigt kun
nat fortsätta för att utveckla verk
samheten. Vi har mitt i en pågå
ende pandemi byggt ett kolfilter 
till vårt vattenverk som vi beräknar 
kunna ta i drift inom kort, vilket le
der till en säkrare vattenleverans 
med en godare smak och doft 
som biprodukt. Vi har satt spaden 
i backen för en utbyggnad av bio
gasanläggningen som kommer 
möjliggöra för oss att ta emot mer 
matavfall, vilket kommer bredda 
våra affärer. 

Så trots stora utmaningar fort
sätter vi med kraftfulla och håll
bara satsningar för framtiden. Det 
känns både roligt och spännande 
att välkomna 2021.

Nu kan du lämna 
textil på våra återvin

ningscentraler. Vi 
samarbetar med 

Human Bridge som 
återbrukar och åter

vinner textilierna. 

ett år unikt och 
utmanande år

Vatten till julbordet? 
Du vet väl att flaskvatten 
i snitt kostar 250 gånger 

mer än kranvatten? 
Räknat på Härnösands 

lokala förutsättningar och 
ett snittpris på 

12 kronor per flaska blir 
skillnaden ännu större. 
Då betalar du ca 1500 

gånger mer för 
flaskvattnet. 

Från oss alla till er alla:
God jul och gott nytt år!

2020

Hjälp våra chaufförer 
få en bra arbetsmiljö 
 sanda och skotta 

framför dina sopkärl 
och ställ dem med 

handtagen vända utåt. 
Tack för hjälpen!

Till jul blir det lätt lite extra mycket avfall av 
olika slag som behöver återvinnas. Om du  
sorterar så mycket som möjligt, så blir det 
inte så fullt i sopkärlet. 

Julklappspapper: pappersförpackning

Presentsnören: brännbart/energiåtervinning

Presentförpackningar: Är förpackningen gjord 
av papper/kartong? Pappersförpackning! Är den 
gjord av plast? Plastförpackning!

Dricksglas: Inget kalas utan kras. Gick ett av fin
glasen just i golvet? Sortera det som ej återvin
ningsbart (deponi). 

Flaskor:  Är det pant på flaskan? Då ska den så
klart pantas. Du får en peng och materialet kan 
återvinnas. Om det inte är pant ska glasflaskor 
sorteras som färgad/ofärgad glasförpackning.

Värmeljuskoppar: Aluminium är energi krävande 
att tillverka och du sparar mycket på vårt gemen
samma jordklot om du istället återvinner det alu
minium som redan finns. Kom ihåg att pilla loss 
den lilla hållaren till veken först bara. Den sorteras 
också som metallskrot, men ska inte sitta ihop 
med aluminiumet eftersom den är gjord av en an
nan metall.

Mer utrymme i kärlen med bra sortering i jul

Är du vår strategiska VA-ingenjör?
Vill du arbeta med att planera och driva hållbara 
VA-projekt och bidra i vårt ständiga förbättringsar-
bete? Då är du antagligen personen vi söker. 

Vi söker dig som långsiktigt och ekonomiskt vill utveckla 
vår VAprodukt. Tillsammans med ett gäng härliga kolle
gor planerar du och driver projekt inom bolagets VAverk
samhet. Du gör utredningar och tar fram både kundrelate
rade underlag och beslutsunderlag.

Som person är du driven, självständig och trygg i din för
måga. Då arbetet innebär många kontakter både internt 
och externt är god samarbetsförmåga och höga kommu
nikativa egenskaper nödvändiga.

Låter det intressant? Läs mer på vår webbsida 
www.hemab.se/jobbahososs. 

Sista ansökningsdag 31/12

Lena af Geijerstam Unger, vd

God jul 
och gott nytt år! 


