
Gör en insats för friskt vatten  
— tvätta bilen i tvätthall

Dags att putsa på bilen? Åk till en biltvätt eller 
en tvätthall där alla gifter och kemikalier tas om 
hand istället för att orenade rinna ut i våra vatten-
drag. 
I Sverige genomförs cirka 30 miljoner biltvättar per 
år.  10 miljoner av dessa sker på en biltvätt, men hela 
20 miljoner är vad vi kallar för “fultvättar”. En fultvätt 
genomförs på gatan eller garageuppfarten, och 

medför stora utsläpp i vår vackra natur. 
När du tvättar din bil på en asfalterad eller stenbe

lagd garageuppfart eller ute på gatan, rinner tvätt
vattnet med olja, kemikalier och tungmetaller ner i 
gatbrunnarna. Dessa är till för regn och smältvatten, 
så kallat dagvatten, och i dagvattensystemet leds 
vattnet direkt ut i våra vattendrag.  Alltså samma 

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

SOMMAREN FICK VERKLIGEN 
en rivstart i maj och när vi nu fortsät-
ter i rasande fart mot semestrar och 
ledighet för många av oss, så hoppas 
i alla fall jag att det var ett förebud 
om en lång varm sommar vi fick då. 
Det har vi förtjänat efter den långa 
vinterns kyla. 

SOM DU KAN LÄSA i det här 
numret av HEMAB info har vi 
samma öppettider som vanligt över 
sommaren så att du kan nå oss för svar 
på frågor och funderingar. Eftersom 
bemanningen är lägre kan det ta lite 
längre tid att får svar, vilket vi ber dig 
att ha överseende med.  Vi gör vårt 
bästa för att återkomma så snart det är 
möjligt.

JAG HAR NU ett drygt år i ryggen 
som vd för HEMAB och det har 
varit ett spännande och lärorikt år. 
HEMAB har medarbetare
med stort engagemang och stor vilja 
att bidra till samhällsnyttan. Det finns 
stor potential att utveckla och utmana 
oss själva att bli ännu bättre och det 
känns roligt att vara en del av det 
arbetet. 

SIST MEN INTE MINST 
vill jag önska dig en 
riktigt skön och 
avkopp lande sommar.  

Vi ses kanske på 
Härnösandsdagen 
den 21 juli!
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forts. nästa sida

Trygghet och säkerhet i 
samarbete med Polisen

På HEMAB värnar vi om Härnösand och dess invånare. Därför 
vill vi göra vad vi kan för att bidra till trygghet och säkerhet i vår 
fina stad. Vi medverkar i Brottsförebyggande rådet, har deltagit 
som Vuxna på stan vid ett par tillfällen och för en nära dialog med 
bland annat Polisen om var och när gatubelysningen ska vara 
tänd. Grannsamverkan är ännu ett sätt att öka tryggheten och 
därför hjälper vi gärna polisen att sprida information om detta. 
Ta hand om varandra!

Lena af Geijerstam Unger

Nyfiken på grannsamverkan? 
Vill du veta mer om hur du och dina grannar kan samverka för att 
bidra till ett tryggare närsamhälle? 

Vi kan också lämna information kring MärkDNA 

Kontakta oss för mer information! 
 

 

Bengt Forsell 
Grannsamverkanssamordnare 

bengt.forsell@polisen.se 
072-231 04 66 

polisen.se 

Andreas Dahlbom 
Kommunpolis 

andreas.dahlbom@polisen.se  
076-129 99 54  

100% lokalproducerad 
och förnybar el

Teckna ett grönare 
elavtal redan idag på 
www.hemab.se/el

www.hemab.se/el 

Din kampanjkod: 
HandlaHärnösand

Många har redan valt. Har du?

Just nu! 
Teckna elavtal 

med oss och få ett 
Öbacka present-
kort värt 300 kr.

Scanna här!



Vi ses på 
Härnösands dagen 

21 juli! 
Den 2021 juli är det dags för den 
årliga Stadsfesten i Härnösand. 

Som vanligt finns vi med som en av 
arrangörerna av Härnösandsdagen 

den 21 juli. Välkommen till 
Mellanholmen där du för tredje året i 
rad kan testa den stora, uppblåsbara 
hinderbanan, eller varför inte besöka 
vår fiskedamm eller kasta prick på vår 
bollvägg? Vi hoppas på en solig och 

fin dag tillsammans med er!

Du nalkas ljuva 
sommar… 
Vågar vi tro på en varm sommar i år? 
Vi hoppas på det i alla fall. Och med 
värmen kommer som bekant också 
flugorna och därför vill vi påminna om 
några enkla saker du kan göra för att 
förebygga flugor och fluglarver i och 
runt dina kärl. 
• Förslut matavfallspåsen väl så 

att det inte kommer löst matav
fall i kärlet. 

• Släng inget matavfall direkt i 
kärlet.

• Håll kärlet rent. Spola gärna ur 
det emellanåt efter tömning, så 
håller det sig fräscht.

• Spraya med lite ättika runt och i 
kärlet. Det gillar inte flugorna.

• Blir påsen blöt – ta en extra 
innan du slänger den, så riskerar 
du inte att den spricker.

Glad sommar!

vatten som vi och våra barn badar i på sommaren. Vem vill simma i olja och bly? 
Tvätta bilen i en biltvätt eller tvätthall istället, där olja och andra miljöfarliga ämnen kan fångas upp i slam och 

oljeavskiljare. Då gör du en stor insats för vårt gemensamma vatten och vår gemensamma miljö. Trevlig badsommar!

forts. från framsidan

Följ oss i sociala 
medier!
Vi finns på Facebook sedan flera 
år tillbaka, men du vet väl att vi även 
finns på Instagram? Gå in och följ oss 
under namnet hemabhärnösand och 
ta del av information från bland annat 
Kundservice.

Vadå GDPR?
GDPR (General Data Protection 
Regulation)  är en ny EUförordning 
som börjar gälla i hela EU den 25 
maj 2018 och som ersätter PUL — 
personuppgiftslagen.

För oss på HEMAB har det alltid 
varit viktigt att dina personuppgifter 
hanteras på ett säkert och schysst 
sätt. Därför välkomnar vi GDPR. 

Mycket är sig likt, men skyddet för 
din personliga integritet förstärks. Du 
behöver inte göra något, men om du 
vill kan du läsa mer om GDPR och vad 
vi skriver om de förnyade villkoren på 
vår webbsida www.hemab.se/gdpr. 
Där har vi uppdaterat informationen 
om vad du har för rättigheter och hur 
vi behandlar dina uppgifter. 

Öppettider i sommar
Trots att vi går in i en period med mindre 
bemanning har vi samma öppettider 
som vanligt över sommaren, för att du 
ska kunna nå oss. Dock kan svarst
iden bli något längre, vilket vi ber om 
överseende med. Vi gör vårt bästa att 
återkomma så snart vi kan. Vi stängt i 
så väl Kundservice som Härnösands 
Kretsloppspark under midsommaraf
ton och midsommardagen. I övrigt når 
du oss samma tider som vanligt. För 
detaljerade öppettider för våra anläggn
ingar  se vår webbsida www.hemab.se.

För din 

trygghe
ts 

skull.

HEMAB fanns som vanligt på 
plats under årets Fokusmässa på 
Högslätten och den här gången 
kunde gästerna besöka oss i två olika 
montrar. 
I den ena montern pratade vi 
elförsäljning, erbjöd en åktur i vår elbil för 
barnen och anordnade en utmaning med 
en bollvägg. 

I den andra montern handlade det 
om biogasbilar och för att visualisera 
hur mycket energi det finns i matavfall 
delade vi ut bananer till besökarna. För 
varje uppäten banan tog vi till vara på 
skalet och genomförde en simuler
ing för att se hur långt en bil tankad 
med fordonsgas omvandlat från våra 
bananskal, skulle kunna ta sig under 

mässan. Drygt 600 bananer gick åt vilket 
motsvarade en resa från Härnösand till 
Docksta – energivärdet i ett bananskal 
räcker nämligen till 100 meter bilkörning. 
Detta visade verkligen på vilken miljö
nytta matavfallsinsamlingen ger och hur 
viktigt det är att vi tar vara på de resurser 
naturen ger oss.    

Fokus på bananer
Endast ris och sly, tack!

Nu är det högsäsong för att rensa i trädgården och det är fritt 
fram att lämna  grenar, kvistar, ris och sly från trädgårdspysslet på 
Kraftvärmeverkets risplan. 
Däremot kan vi inte ta emot löv, rötter, brädor och så vidare som inte går 
under kategorin ris och sly. Inte heller plastsäckar. Dessa måste tömmas. 
Sådant som inte är ris och sly kan vi inte elda i vår biobränsle panna. 

Löv, mossa och annat trädgårdsavfall hänvisar vi till våra återvinnings
centraler Härnösands kretsloppspark och Älands återvinningsanläggning.

Sommartider är också slamtömningstider. Har du 
en trekammarbrunn? Då bör du fylla upp den med 
vatten så snart vi har tömt den på slam. 
För att anläggningen ska ha kvar sin goda funktion och 
för att inte riskera att slam rinner över till nästa kammare 
när nivån sakta stiger, rekommenderar vi att brunnen 

vattenfylls efter tömning.
Brunnen ska återfyllas baklänges, det vill säga börja fyll 

på i tredje (sista) kammaren. Det enklaste är att lägga ner 
en vattenslang i kammaren och låta brunnen fyllas upp till 
nivån med utloppsröret.

Fyll brunnen efter slamtömning

Hårda fakta om fultvätt
• Smutsvattnet från en fultvätt innehåller miljö

farliga tungmetallar och gifter som olja,  
kadmium, bly, nickel, krom och zink.

• Det är miljön som får ta kostnaden. Varken 
fiskar, skaldjur, vattenlevande växer eller 
badande barn mår bra av att plaska runt i  
utsläppen från en fultvätt.

• Svanen har siffror som visar att de över  
30 miljoner biltvättar som görs ger upphov  
till utsläpp av 5,6 ton koppar, 11,3 ton zink,  
1 800 kg bly, krom och nickel och  
41 kg kadmium varje år.

Midsommaråtervinning
Härliga midsommartid! Den 

närmar sig med stormsteg och snart 
är det dags för sillunch, dans kring 
stången och härligt umgänge med 
familj, vänner eller kanske bara en 
stilla stund för dig själv. 

Det finns naturligtvis otaliga 
sätt att fira midsommar, men många gånger innehåller firandet 
ändå vissa återkommande komponenter i form av förpackningar, 
matrester och annat som kanske kan väcka lite osäkerhet kring 
var de hör hemma. Ingen fara. Vi kommer till undsättning! 

Här kommer en liten sorteringsguide för midsommar:

Jordgubbslådan
Plast- eller pappersförpackning

Engångsgrillen (tömd)
Metallskrot (återvinningscentralen)

Aska
Deponi på återvinningscentralen

Grädde
Pappersförpackning

Sillburk
Glasförpackning (locket sorteras 
som metallförpackning)

Matjesillburk
Metallförpackning

Kaviartub
Metallförpackning

Kött- och fiskben, laxskinn 
Matavfall

Papptallrik & plastbestick
Brännbart

Chipspåse
Plast- eller pappersförpackning

Gräslöksförpackning
Plast- eller pappersförpackning

Myggspray
Farligt avfall

Värmeljusbehållare
Metallskrot (återvinningscentralen)

Pappersduk
Brännbart

Läskburkar och flaskor
Pantautomat eller glasförpackning 
om det inte är pant

Blommor
Trädgårdsavfall

Björkris
Kraftvärmeverkets risplan

Ståltråd
Metallskrot (återvinningscentralen)

Kolla ledningar innan du gräver
Ska du gräva på din fastighet i sommar? Kom ihåg att ta reda på var lednin

garna finns först. Gör ett ledningsanvisningsärende på  
www.ledningskollen.se minst tre arbetsdagar innan grävningen  

påbörjas. Ledningskollen är en tjänst som gör grävarbeten enklare och 
snabbare för alla inblandade. Det är gratis och du minskar risken att gräva 

av ledningar, vilket kan leda till fördröjningar av ditt projekt.


