
Festivalsommar i Härnösand

■  Härnösands Dansbandsfestival är ny för i år. Under 
tre kvällar, 15-17 juli blir det dans nonstop på två 
dansgolv. Bland de bokade banden finns till exempel 
Blender, Scotts, Jannez, Shake och Torgny Melins. 
Som kund hos HEMAB har du chans att vinna biljet-

ter till Dansbandsfestivalen (se sista sidan). Den 21 
juli arrangeras sedan Härnösandsdagen, också det för 
första gången. Där finns HEMAB på plats med bland 
annat hoppborg och ansiktsmålning.  Veckan avslutas 
med Stadsfesten 22-24 juli, och höjdare som Andreas 
Johnsson, Ola och Linda Bengtzing. En vecka senare, 
31 juli kommer musikfestivalen Broöppning på Logen 
med bland andra Maia Hirasawa och Peter Morén.

Vinn biljetter till Dansbandsfestivalen på sista sidan!

Boka redan nu in den 15-24 juli samt den 31 juli. 
Först blir det en riktig festivalvecka på Mellanhol-
men med Dansbandsfestival, Härnösandsdagen och 
Härnösands Stadsfest. Sedan kommer Broöppning.

Shake, Andreas Johnson, Linda Bengtzing, Wallmans Salonger och Scotts kommer alla till Mellanholmen i sommar.
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Birger Edlund, 
Renhållningen

Namn: Birger Edlund  Ålder: 61
År på HEMAB: Nästan 40 
Familj: Fru, 2 vuxna söner och 1 barn-
barn  Bor: I föräldrahemmet, ett torp i 
Finsviksstrand  Fritidsintressen: Sköta 
torpet, gå i skogen, åka båt och MC. 
Och så ska jag ta upp golfen igen när 
jag blir pensionär.

Soptippen hette det förr och 
var en plats där allt slags avfall 
lades på hög. Nu heter det 
Älands avfallsanläggning och 
är en modern anläggning för 
sortering och behandling av 
olika slags avfall. 

■  Älands avfallsanläggning är 
mycket större än den vanlige 
besökaren kan se. Arbetsledaren 
Marie Örjestål visar runt på 
området. På en stor asfalterad 
plan ligger tre högar med sort-
erat avfall. Det mesta är bränn-
bart avfall som väntar på att 
transporteras till förbränning i 
Sundsvall, men en hög kommer 
att bli kvar lite längre.
– Det är vad vi kallar deponirest, 
det vill säga glas, keramik och 
andra stenmaterial. Det är det 
enda som vi numera får lägga på 
hög, säger Marie Örjestål.
Högen ska så småningom bilda 
en ny deponi. Men först måste 

den gamla tippen, med allsköns 
sopor, sluttäckas. Därefter ska 
den nya deponin anläggas intill 
den gamla. I arbetet med slut-
täckningen används dels aska 
från Kraftvärmeverket, dels jord-
massor från den egna jordbe-
handlingsanläggningen. Sedan 
något år tar HEMAB, i samar-
bete med SAKAB, emot förore-
nad jord och behandlar så att den 
blir giftfri.
– Det innebär flera vinster. Dels 
renas områden runt om i länet 
från förorenad jord, dels får vi 
färdig jord till vår sluttäckning, 
säger Marie Örjestål.
Nedanför den gamla tippen 
leder ett antal rörledningar in i 
ett litet hus. Rören kommer från 
27 gasbrunnar inne i den gamla 
tippen.
– Det bildas metangas inne i 
sophögen som vi tar till vara. 
Den bränns i en gaspanna och 

Allt avfall sorteras numera 
noggrant och i stort sett allt åter-
vinns också på något sätt. 

Anställd
Vad gör du på jobbet?
– Jag kör en av hjullastarna på Älands 
avfallsanläggning. Det handlar mest 
om att ta emot, sortera och lasta 
avfall. Hit kommer allt slags avfall plus 
till exempel aska och förorenad jord. 
Sedan lastar vi flera bilar om dagen 
med hushållsavfall och sorterat bränn-
bart avfall som går till förbränning i 
Sundsvall.

Så du sitter mest bakom 
spakarna?
– Ja, fast kommer det folk som ser 
vimsiga ut så brukar jag hoppa ut och 
visa dem till rätta.

Du har varit på HEMAB 
rätt länge?
– Ja, sedan 1971 eller 72, jag kom-
mer inte ihåg riktigt. Först körde jag 
sopbil i tio år och sedan dess har jag 
varit här.

Vad är det bästa med jobbet?
– Framför allt att det är ett fritt jobb 
med mycket eget ansvar. Sedan har 
jag alltid haft bra arbetskamrater och 
bra arbetstider, 7-16. Det gillar jag.

Årets hetaste cup
I sommar arrangeras 
Härnösand Beach Fotboll Cup 
för tredje gången. Cupen är 
öppen för företag, korplag eller 
kompisgäng. Tävlingen äger 
rum tisdag 20 och onsdag 21 
juli på Torsvik, mitt i stan, och 
HEMAB är en av sponsorerna. 
Var med i årets hetaste tävling!
Läs mer på:
www.beachcup2010.se

Välj fjärrvärme!
 Allt fler upptäcker fördelarna 
med fjärrvärme. Det är enkelt, 
bekvämt och ger en skön 
värme. Det är dessutom billigt. 
En villainstallation av fjärrvärme, 
inklusive moms och rotavdrag, 
kostar 38 000 kronor. 
Investeringen är jämförelsevis 
blygsam och Härnösand har 
dessutom länets lägsta fjärr-
värmepriser för villakunder.

blir till värme i fjärrvärmenätet.
På Älands avfallsanläggning jobbar fyra personer; en 
på kontoret och tre i maskinerna. De hjälper gärna till 
och vägleder besökare.
– Ju bättre det är sorterat från början, ju enklare blir det 
att ta hand om det på rätt sätt, säger Marie Örjestål.

Renhållningens öppettideR
Älands avfallsanläggning
Vardagar kl 7-16
Första och tredje helgfria tisdagen varje månad kl 7-19

Miljöcentralen, Jaktstigen
Vardagar kl 7-16
Första helgfria lördagen varje månad kl 11-14

Läs mer om Älands avfallsanläggning & Miljöcentralen
på www.hemab.se under Renhållning.

Marie Örjestål är arbetsledare på Älands 
avfallsanläggning.

Soptipp blev modern avfallsanläggning



Vi levererar 8 000 000 liter rent 
och klart vatten till ungefär 25 000 
Härnösandsbor - varje dag.  

    Säkert 
     sommartecken
Den välkända fontänen Silvias stråle 
förgyller återigen Nattviken. Den 
drivs och bekostas gemensamt 
av HEMAB, Härnösandshus och 
Härnösands kommun.

Jourtelefon dygnet 
runt: 0611–55 75 55

Mer om elavbrott
Vill du veta varför det ibland blir elav-
brott? Läs mer på www.hemab.se 
under Elnät.

HEMAB stöttar nytt fotbollslag
■  FC Refaghat är Härnösands färskaste 
och mest färgstarka fotbollslag. Klubben 
bildades förra sommaren och spelarna 
kommer från bland annat Somalia, Irak, 
Iran, Afghanistan, Kurdistan och Libyen. 
Initiativtagare är Stefan Backlund.
– Jag var god man åt en kille från 
Afghanistan som gärna ville spela 
fotboll. Så då bildade vi klubben.
Med stöd från bland annat Lions, Rädda 
Barnen och Röda Korset drogs verksamheten igång med tio 
spelare. I år har antalet spelare fördubblats och klubben spelar i 
division 6.
– Målet för mig är i första hand att alla ska ha roligt kring fotbol-
len. Men visst finns det även en social baktanke, att killarna med 
hjälp av fotbollen ska komma in i samhället och knyta kontakter, 
säger Stefan Backlund.
HEMABs stöttning av FC Refaghat sker i samarbete med 
Allehanda Media. Stödet innebär hjälp att forma klubbens iden-
titet, bidrag till spelarkläder med mera och annonskampanj som 
visar vad FC Refaghat står för. 

Fotnot: Refaghat är persiska och betyder kamratskap

FC Refaghat

Många besökte 
öppna årsstämman
HEMABs öppna årsstämma hölls 
8 april. De många deltagarna fick, 
förutom information om HEMABs 
verksamhet föregående år, också 
lyssna till Johan Ehrenberg. 
Årsredovisningen hittar du på 
www.hemab.se under Om oss - 
Broschyrer & informationsblad.

Succé för temadag 
om Småskalig El
■  Drygt 500 personer kom till den temadag om småskalig el 
som HEMAB var med och arrangerade på Härnösands Teater. 
Besökarna fick lära sig mer om egen tillverkning av el med hjälp 
av sol och vind. På programmet fanns intressanta föreläsare som 
exempelvis debattören, publicisten och entreprenören Johan 
Ehrenberg. Dagen avslutades med att Landstingets nya demoan-
läggning för solenergi invigdes. På www.solvindsmart.se kan du 
se filmer från dagen. På kvällen hölls HEMABs årsstämma

Visste  du  att!

Besökarna kunde titta närmare på solceller och prata med leverantörer.



www.hemab.se

Välkommen till
Härnösandsdagen!

Hoppborg

Svalkande
 saft

Varmt välkomna!

Ansikts-
målning

Hoppborg

Svalkande
 saft

Vi ses på Mellanholmen
21 juli • Klockan 12-21



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

Sommaren är en intensiv tid för oss 
på HEMAB. Bland annat ansluter 
vi många fastigheter till fjärrvärme, 
förstärker elnätet med nya kablar 
och förnyar delar av va-nätet under 
denna period.  Vi har också högtryck 
på Miljöcentralen på Jaktstigen och 
Älands avfallsanläggning.
 
Alla våra verksamheter fortsätter 
präglas av arbetet med vårt långsik-
tiga mål: Länets Lägsta Priser.  Vi kan 
också se att det ger resultat i statistik-
en.  Med låga priser kan vi på vårt sätt 
bidra till Härnösands utveckling. 
Läs mer på www.lanetslagstapriser.se
 
Även om sommaren är tid för avkop-
pling och återhämtning kan du lita på 
att vi alltid har personal i tjänst som är 
tillgängliga för att svara på frågor och 
ställer upp om det uppstår störningar 
i våra leveranser.  Vi håller samma 
öppettider som vanligt.
 
Jag vill också passa på att önska dig en 
riktigt trevlig och skön sommar!

ges ut av
Härnösand Energi & Miljö AB
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Sommaren är en intensiv tid för oss 

ORD FRÅN INGEMAR

Ingemar Forzelius, VDIngemar Forzelius, Ingemar Forzelius, 

■  I sommar bygger HEMAB nytt 
elnät runt områdena Bäckland-
Kärrby och senare Jude-Högberg. 
Vi bygger dessutom nytt elnät och 
fibernät i Berge-Solum-Gryttjom 
och senare Gryttjom-Bötsle-
Skabäcken. 
Just nu erbjuder vi Berge, Solum, 
Byåker och Änget anslutning till 
vårt fibernät. 
För att få reda på dina förutsättnin-
gar är du välkommen att kontakta 
Mikael Köhn eller Peter Nordén 
på ServaNet,  0611-55 70 60.

Nya el- och fibernät

Var med i vår tävling & vinn endagsbiljett till Dansbands-
festivalen 15-17/7. Fyll i kupongen nedan och motivera 
varför du vill gå på Dansbandsfestivalen. Vi lottar ut 30 
endagsbiljetter till de bidrag med bäst motivering. 
OBS! Endast ett tävlingsbidrag per kundnummer 
(står på fakturan). 

Min motivering:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

Tävla och vinn!

Namn: ........................................................................................................................................................

Kundnummer:........................................................................................................................................

Adress: .....................................................................................................................................................

E-post: ......................................................................................................................................................

Telefon: .....................................................................................................................................................

Klipp ut och skicka till HEMAB, Box 304, 871 26 Härnösand. Du kan också 
tävla via vwww.hemab.se. Vi behöver din motivering senast 4 juli.

✁




