
Kretsloppsparken invigdes

■  Efter flera kalla och blåsiga dagar var vädret på bättre 
humör när Kretsloppsparken invigdes. Först spelade och 
drillade Härnösands Paradorkester innan själva invign-
ingen gemensamt förrättades av HEMABs ordförande 
Ingvar Wiklund, arbetslivsnämndens ordförande Anders 
Byquist och kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson, 
som avslutade ceremonin med att utbringa en skål. 

Dessförinnan hade de placerat varsin pil i kretsloppssym-
bolen för att symbolisera samarbetet mellan dem i 
Härnösands Kretsloppspark. Kretsloppsparken är en av 
arbetslivsförvaltningens så kallade arenor där arbetslösa 
vuxna och ungdomar samt människor med särskilda 
behov kan få anställning. 
Invigningen avrundades med att kören Miranda sjöng 
och Paradorkestern spelade. Besökarna bjöds även på 
tårta, ballonger, ansiktsmålning och tipspromenad.
Härnösands scouter fanns på plats och hjälpte besökarna 
att baka ”glödhoppor” samt byggde en återvinningssta-
tion att användas under scoutläger.
Sammantaget en lyckad dag i kretsloppets tecken.

Lördag 28 september invigdes Härnösands Krets-
loppspark med tårta och musik. Uppskattningsvis 
400 personer besökte invigningen och fick bland 
annat höra Härnösands Paradorkester och kören 
Miranda.
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Härnösands Paradorkester underhöll och kommunstyrelsens ordförande Fred Nilsson invigde 
Härnösands Kretsloppspark med en skål.



Reservpanna placeras 
på Härnön
En ny reservpanna för fjärrvärme 

placeras nu vid gamla Härnöverken. 
I november ska den nya pannan 
provköras.
– Investeringen är en sorts försäkring 
för störningsfria leveranser om vi 
skulle få ett produktionsbortfall från 
Kraftvärmeverket eller problem med 
huvudledningen mellan fastlandet och 
Härnön när det är som kallast,, säger 
Marcus Tärnvik, chef för affärsområde 
Fjärrvärme. 

Jourtelefon dygnet 
runt: 0611–55 75 55

Kolla kablarna innan 
du gräver
Du vet väl att du gratis kan få veta 
var olika ledningar går på din tomt? 
Gå in på www.ledningskollen.se och 
markera var du tänker gräva, så får 
alla ledningsägare veta det. 
Om HEMABs ledningar berörs 
kommer personal ut och märker upp 
ledningarna. Det arbetet är gratis, om 
förfrågan kommer in minst tre arbets-
dagar i förväg.  Att gräva av en ledning 
kan annars bli en dyr historia, så kolla 
in ledningskollen. Det är det värt!

Namn: Emma Johnsson
Ålder: 28 år 
Familj: Fästman och ett barn på väg 
Tid på HEMAB: 5 månader
Bor:  Skogsfastighet i Aspnäs   
Fritidsintressen: Vara ute med 
hunden, jaga, laga mat

Hallå där

Vad gör du på jobbet?
– Jag uppdaterar våra kartor så att de 

alltid är aktuella. Jag har också det skogliga 
ansvaret för underhållet av elnätet. Det gäller 
allt underhåll i skogen, till exempel om det står 
träd för nära ledningarna. Om någon anmäler 
på ledningskollen.se att de ska gräva så ham-
nar det ärendet också hos mig när det gäller 
elledningarna. Då ser jag till att personen får 
veta var våra ledningar går.

Vad har du gjort tidigare?
– Jag är utbildad jägmästare och hade ett 

liknande jobb på Vattenfall i Uppsala, men 
det här är mycket bättre. Jag gillar att det är 
ett mindre företag, det blir mer greppbart 
och man kan följa hela kedjan. Sedan är det 
väldigt bra arbetsmiljö och trevliga arbetskam-
rater.

Varför flyttade du till Härnösand?
– Min fästman är härifrån och vi ville flytta 

hit och ta över hans föräldrahem. Att det här 
jobbet dök upp var helt perfekt för mig, det 
kunde inte bli bättre.

Emma Johnsson,
kartingenjör på driftavdelningen, affärsområde Elnät

Film hjälper oss sortera matavfall

■  Nästa år ska Härnösandsborna börja sortera sitt matavfall och 
inför det behövs en hel del informationsmaterial. Bland annat 
spelades en film in i augusti som ger en mängd tips och råd. 
Bakom filmen står Robin Trolin och Buster Blaesild, som även 
tidigare producerat filmer åt HEMAB.

– I filmen får vi bland annat följa en familj som lagar middag 
och i samband med det kan vi ge en del sorteringstips, säger 
Buster Blaesild.

I filmen presenteras också de två system som kunderna kan 
välja mellan, antingen att ha ett kärl för matavfall och ett för  
brännbart avfall eller att ha två flerfackskärl där även förpack-
ningar och tidningar kan lämnas.

Filmarna låter även folk på gatan ställa frågor som sedan 
besvaras av HEMABs projektledare Cathrine Edholm och 

företagets vd Ingemar Forzelius.
– Målet med filmen är att skapa en positiv känsla och att få folk 

att vilja sortera mera, säger Buster Blaesild.
Matavfallsinsamling kommer, enligt beslut i kommunfullmäk-

tige, vara obligatoriskt för alla hushåll, företag och verksamheter.
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HEMAB lyser upp
Sedan den 1 juli är det åter HEMAB 
som har hand om drift och underhåll 
av Härnösands kommuns gatubelys-
ning. Därmed förs en lång tradition 
vidare. Bortsett från ett kortare 
avbrott har ett kommunägt företag 
haft ansvar för gatubelysningen 
ända sedan 1885, då Sveriges första 
kommunala elverk för gatubelysning 
anlades i Härnösand.

Sök sponsring!
HEMAB sponsrar varje år ett antal 
olika föreningar och arrangemang. 
Den 15 oktober är sista dag för att 
söka sponsring!

Scouterna Birk Ehinger och Rasmus Pettersson 
Vik bygger på en återvinningsstation för lägerbruk.

Nils Sjöström provsitter en sopbil.
Ida Bergfors och Sanna Vikholm fick både ansiktena målade och 
tillverkade varsin blomma av återvunnet material.

Anders och Wilmer 
Sandström försökte 
svara på frågan om 
lågenergilampor in-
nehåller kvicksilver.

 Invigning
 2013!

Äppelgubben är här!
Den här Äppelgubben är det senaste till-
skottet på HEMAB. Han är grön och glad 
och kommer att dyka upp både här och där 
under nästa år, då insamlingen av matavfall 
drar igång i Härnösand. Så håll utkik! Man vet 
aldrig var eller när man stöter på honom.

HEMABs projektledare Cathrine 
Edholm svarar på allmänhetens frågor 
om matavfallsinsamling i filmen.

Kvällsöppet i Äland 
upphör
Den lyckade satsningen på 
Härnösands Kretsloppspark gör att 
underlaget för att hålla kvällsöppet på 
Älands avfallsanläggning har minskat 
väsentligt. Tidigare har anläggningen 
varit kvällsöppen klockan 16-19 två 
tisdagar i månaden, men det upphör 
nu. Sista tillfället med kvällsöppet blir 
tisdag 15 oktober.

Växthus för alger
Nu  byggs det växthus i Energiparken. 
Växthusen ingår i ett nytt, större 
projekt som syftar till att odla alger, för 
framställning av biodiesel. HEMAB 
är projektägare och bakom projektet 
står Hugo Wikström, entreprenör och 
Härnösandsbo. Under sommaren 
2014 beräknas anläggningen vara i 
full drift för utvärdering.

– Flickorna som målade var glada och 
trevliga och tyckte nog att det var roligt 
att måla mig, säger Roine Lindberg.



www.hemab.se

Tack för aTT ni

HEMAB etablerade sig på Facebook i december 2012 efter 
tydliga önskemål från kunderna. För HEMAB är det ett sätt att 
kommunicera snabbt, enkelt och nära kunderna. För kunderna 
är det en möjlighet att ta del av aktuella händelser, lämna 
synpunkter och kommentarer för ständiga förbättringar.

Vi ville se att vi når ut med vår kommunikation. 
Därför satte vi som mål att få 750 gillare på Face-
book innan 2013 var slut. Redan i augusti nådde 
vi målet och det gör oss så stolta och glada.

När du gillar oss på Facebook bidrar 
du till och är en del av vår kommuni-
kation. Vi kan snabbt nå ut till dig med 
viktig eller bara rolig information och 
vi kan direkt få återkoppling från dig 
som gör att vår kommunikation blir 
ännu bättre. 

Så tack till alla er som redan gillar oss! 
Vi vill gärna att ni blir ännu fler!

Besök:
www.facebook.com/hemabharnosand

Vem som helst kan se sidan, men för att 
kunna gilla, kommentera eller dela behöver 
du ett eget Facebook-konto.

gillar oss!



ges ut av
Härnösand Energi & Miljö AB
Ansvarig utgivare: Andreas Einarsson
E-post: andreas.einarsson@hemab.se
Telefon: 0611–55 75 00  •  www.hemab.se
Produktion: Alltid Marknadsbyrå

nu är hösten här, men vi kan se 
tillbaka på en härlig sommar. 
I juli öppnade vi Härnösands Krets-
loppspark som redan från start blivit 
en succé!  Vi kan också konstatera att 
vi redan i augusti har uppnått våra 
kommunikationsmål för Facebook 
under 2013! Det gör oss väldigt glada 
och stolta. Nu väntar nya, spännande 
utmaningar. 

projektet kring matavfallsinsam-
lingen är inne i en hektisk förbere-
delsefas med bland annat upphand-
ling av nya fordon och kärl.  Vi ska 
naturligtvis även se till att du som 
kund får all information du behöver 
i god tid.

en annan viktig insats är att fortsätta 
trygga leveransen av fjärrvärme. 
Det gör vi bland annat genom att nu i 
höst bygga en reservpanna på Härnön. 

vi på hemab önskar er alla en skön 
höst i  vackra Härnösand!
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ORD FRÅN INGEMAR

Ingemar Forzelius, VD

■  I september hade HEMAB besök av en delegation från Lantbrukarnas 
Riksförbund, LRF, med ordförande Helena Jonsson i spetsen. Besökarna 
fick information om HEMABs verksamheter och passade på att 
diskutera möjligheterna till fortsatt samarbete. Tidigare har HEMAB och 
lokala lantbrukare gjort gemensamma förstudier kring rötning av gödsel 
och återföring av näring till jord- och skogsbruk. I det arbetet har LRF 
varit samverkanspart.

LRF på besök
HEMAB och LRF diskuterade bland annat samarbete kring rötning av gödsel.

Fler kan få 
fjärrvärme
■  I augusti påbörjades 
första etappen av utbyg-
gnaden av fjärrvärme 
på Lövudden. Sedan de 
första planerna presen-
terades har HEMAB 
beslutat att förlänga 
anslutningen utmed 
Södra vägen hela vägen 
fram till Vårsta. Det 
innebär att ännu fler 
kommer att få möjlighet 
att ansluta sig till fjärr-
värme.




