
Kvinnodag med tema integration, arbete och 
utbildning blev stor succé

I samarbete med Arbetsförmedlingen bjöd 
vi på HEMAB in till en inspirerande kvinnodag. 
Deltagarna var arbetssökande kvinnor med 
utländsk bakgrund.

— Vi vill på detta sätt visa upp den mångfald av arbets- 
uppgifter vi har på vår arbetsplats och vilka möjligheter det 
finns till arbete, säger vd Lena af Geijerstam Unger. 

Goda exempel lyftes fram
Flera av HEMABs kvinnliga medarbetare fick 

presentera sina yrken och utbildningsbakgrund. Där 

fanns bland annat Maria Wallenman som gått via 
frisöryrket till att idag arbeta som drifttekniker på 
fjärrvärmeverket.

— Det är precis sådana där goda exempel vi efterlyser, 
säger Sverker Bodevärn, arbetsförmedlare. De här 
tjejerna har generellt svårt att komma fram och ta för sig 
så en eftermiddag exklusivt för dem där goda exempel lyfts 
fram tror jag är helt rätt väg att gå.  

Språket är nyckeln 
Deltagarna fick sedan i mindre grupper diskutera 

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

EN TID ATT BLICKA BAKÅT 
Julen är här och snart stundar ett nytt 
år. Jag är nog inte ensam om att tycka 
att tiden springer iväg och därför är 
det viktigt att ibland kunna pausa och 
tänka tillbaka på vad som gjorts. I vårt 
fall är det som vanligt, massor! Här 
följer ett axplock.

DEN FÖRSTA JANUARI drog vi igång 
vår verksamhet med elförsäljning igen. 
Det har blivit ett bra första år där vi ser 
ut att klara den målsättning vi satte upp 
vad gäller antalet abonnemang och 
försåld volym. Jåtteroligt! 

DU HAR SÄKERT sett att det på allt 
fler ställen satts upp laddplatser för elbi-
lar.  Vi har bidragit till att förbättra den 
infrastrukturen - även på landsbygden. 
Det här är en satsning för framtiden där 
efterfrågan kommer öka successivt.

TILLSAMMANS MED DIG bidrar vi 
till ett hållbart Härnösand. Vi införde 
krav på genomskinliga plastsäckar för 
brännbart avfall vilket verkligen har 
förbättrat kvalitén i vår återvinning. 
Stort tack för hjälpen!

NU ÅTERSTÅR BARA för mig och 
mina medarbetare att önska dig en 
riktigt skön och vilsam julhelg.  Jag 
hoppas att den kommer kantas av 
gemenskap, värme och glädje.  
Ta hand om varandra i 
vinterkylan. 

O

OM VAD V I  GÖR FÖR D IG SOM KUNDHEMABinfo

Fossilfri 
utmaning!

Byt till 
e-faktura

Skotta och 
sanda runt 
kärlen

Skotta framför dina tunnor - så 
hjälper du våra chaufförer

Våra chaufförer har ett utsatt arbete när de rör sig på 
villagator och i trafiken. Det blir många hopp ut ur och in i 
bilen varje dag och vi behöver din hjälp att se till att deras 
arbetsmiljö är säker. 
 Sopbilen behöver stå så att flera kärl kan dras för hand till bilen, 
vilket gör att den ibland kan stå lite olägligt till för de som 
vill passera. Vi ber om överseende och tackar för att du 
visar hänsyn genom att sakta ner farten när du passerar. 

 På vintern kan det bli både halt och stora snömäng der 
som hamnar i vägen för kärlen när de ska tömmas. Tänk 
på att sanda mot halkan och att skotta runt kärlet så att vår 
personal kommer åt att tömma. Sopa bort snön från locket 
också, så underlättar det mycket!

 Placera kärlet rätt så töms det lätt!  
Vi påminner om att ställa kärlen max 
cirka 1,6 m från vägen där sopbilen 
stannar och att de står med handtaget 
mot vägen, så att våra chaufförer slip-
per vrida runt dem, med ytterligare 
risk för arbetsskador som följd. Om 
du vill är du välkommen att hämta en 
klister lapp hos oss att sätta på ditt kärl som påminnelse. 

HEMABinfo
LENA HAR ORDET

www.hemab.se

forts. nästa sida
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Fossilfria transporter redan till 2021? Vi sticker ut hakan och 
lovar att fixa det!

Klimathotet är något vi tar på allvar och därför lovar vi att ställa om 
vår fordonsflotta och våra transporter till fossilfritt, redan inom två år. 

—Vi ser att det är möjligt att genomföra och att ha en så tydlig och skarp 
målsättning hjälper oss i vårt omställningsarbete, säger vd Lena af Geijerstam 
Unger.

Det är regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige som står bakom utman-
ingen där syftet är att minska koldioxidutsläppen med 70% till år 2030.

—Kan vi fungera som en inspiration för andra företag att göra samma fossil-
fria resa som vi så har vi tagit ett stort steg mot en bättre miljö och kanske kan vi  
lämna över planeten med gott samvete till kommande generationer, säger Lena. 

Fossilfri utmaning antagen - nu 
kör vi!

Lena af Geijerstam Unger

NR 4 2018

Tack för hjälpen!



Så minskar du  
matsvinnet - HEMAB 
tipsar!
Enligt Livsmedelsverket slänger sven-
sken varje år 19 kilo fullt ätbar mat 
och spolar ned 26 kilo mat och dryck 
i slasken. Detta leder ofrånkomligt till 
stora påfrestningar både vad gäller 
miljön och den egna ekonomin. 

Så här i juletider inhandlar vi enorma 
mängder mat och mycket hinner 
dessvärre bli dåligt eller i vissa fall 
inte ens uppätet. Visst är vi flera som 
upplevt att den inplastade kalvsyltan i 
kylskåpet i princip stått orörd lagom till 
annandagen eller att den uppskivade 
julskinkan blivit torr och tråkig?

Det uppenbara tipset för att minska 
matsvinnet är enkelt: Handla inte mer 
än vad som kommer ätas upp. 

Nedan följer fler tips!

och ställa frågor. Intresset för framförallt praktikplatser 
tycktes stort och HEMAB har för avsikt att vidga sitt 
utbud av platser till att även omfatta språkpraktik, alltså 
att man i kombination med sin yrkespraktik även får 
tillfälle att träna svenska.

— Språket är trots allt nyckeln, säger Lena af 
Geijerstam Unger. Om vi kan erbjuda praktiskt arbete 
i kombination med att träna svenska tror vi att vägen till 
integration och därigenom ett mer socialt hållbart samhälle 
förkortas avsevärt och det bidrar vi gärna med.

Eftersom intresset för kvinnodagen blev så stort 
kommer ett ytterligare tillfälle erbjudas längre fram. 
Detta är ett led i HEMABs fortsatta arbete med en 
ökad social hållbarhet.

Nya priser 2019
Vår styrelse har fastställt de nya 
priserna för 2019. Du hittar alla nya 
priser på vår webbsida www.hemab.se

Förändrad betallösning för 
laddning av elbilar

Från och med den 17 december införs en ny 
modell för hur vi tar betalt när du laddar din elbil 
vid någon av de publika laddplatserna.

Allt fler elbilar trafikerar Härnösands gator och 
HEMAB har deltagit i ett projekt med att uppföra fler 
laddplatser, även på landsbygden. Nu införs en betal-
lösning för laddning via företaget Easypark och deras 
app för smartphones.

Enkelt att använda
I appen anger du vid vilken stolpe och hur länge du 

vill ladda. Priset, som är 4 kr/kWh, debiteras sedan det 
betalkort du valt att koppla till appen. 

— Det är väldigt enkelt att använda Easyparks app, 
säger Peter Häggström, projektledare på HEMAB. Vid 
påbörjad laddning kommer laddstationens blå LED-lampa 
lysa så det råder inga tvivel om att du verkligen påbörjat din 
laddning.

Appen finns tillgänglig för både Android och iOS 
och du laddar ned den där andra appar finns. 

Den tidigare betallösningen vid Härnösands 
laddstation upphör därmed och ersätts med appen från 
Easypark.

Vi tömmer dina kärl 
som vanligt
Sophämtningen sker som vanligt, 
måndag-fredag, oavsett om det är 
röd dag eller inte. Tänk på att när 
båda flerfackskärlen ska tömmas är 
det två bilar som kommer. Låt kärlen 
stå framme tills de är tömda. Tack 
för hjälpen!

Våra öppettider  i 
helgerna
Julafton 24 december, juldagen 
25 december, annandag jul 26 
december, nyårsafton 31 decem-
ber och nyårsdagen 1 januari har 
vi  stängt på samtliga av våra anlägg-
ningar. 

Lördag 5 januari har 
Kretsloppsparken och 
Återvinningsanläggningen i Äland 
öppet som vanligt klockan 10-14.

Du finner alla öppettider på vår webbsida 
 www.hemab.se

Gör!
Lukta, smaka och titta!  
Bara för att datummärkningen säger 
att ett livsmedel är utgånget är det i 
de flesta fall fortfarande fullt ätbart. 
Lita på dina sinnen! 

Ta tillvara på resterna!  
Varför inte addera lite pasta, basilika 
och mozzarella till prinskorvarna? 
Eller laga en smarrig paj av det som 
blivit över?

Gör inte!
Ta inte fram all mat samtidigt utan ta 
mindre mängder i taget. 

Varför inte avstå den typ av julmat 
som alltid blir över, år efter år?

Ut med det gamla och in med det nya! Låt 
oss presentera en första version av vår helt 
nya och kraftfulla kundportal.

I december får Mina sidor på vår webbsida 
både ett ordentligt ansiktslyft och en mängd nya 
funktioner. Bland annat kommer du som kund 
kunna följa trender i din förbrukning vad gäller 
el, se ditt nuvarande elhandelsavtal och få en över-
blick över när dina återvinningstjänster sker. 

— Vi är glada att äntligen kunna lansera en mer 
modern och användbar produkt, säger Andreas 
Einarsson, chef Kommunikation och externa 
relationer. Den första versionen kommer att förfinas 
över tid. Här behöver vi våra kunders hjälp med åsikter 
och synpunkter på vad som fungerar bra och på vad som 
behöver utvecklas. 

Utöver alla nya funktioner kan du nu logga 
in i portalen med endera ditt kundnummer 
eller med Mobilt BankID. Det gör inloggn-
ingen betydligt enklare och smidigare. 

En anpassad design
Mina sidor anpassar sig också design-

mässigt utifrån om du använder en dator, 
smartphone eller surfplatta vilket gör det mer 
flexibelt för dig som användare.

— Vi hoppas att den här utvecklingen blir 
till stor nytta för våra kunder, säger Andreas 
Einarsson. Självhjälpstjänster ligger rätt i tiden men 
jag vill också framhålla att vi alltid välkomnar den 
personliga kontakten via telefon eller besök hos oss.

Håll utkik på www.hemab.se!

Nya fräscha Mina sidor med en förenklad inloggning - kan det bli 
årets julklapp?

Enkelt att byta till 
e-faktura
Du vet väl att 
du med ett par 
enkla klick kan 
få din faktura 
som e-faktura 
istället för 
pappersfaktura? 
Enklare för dig och bättre för miljön!

Gör så här:
1. Logga in på din internetbank
2. Klicka på fliken för e-faktura
3. Sök på “Härnösand Energi och
Miljö” och fyll i uppgifterna.
4. Klicka på Ansök

Det har varit stor aktivitet i skogen omkring Bondsjöhöjden i höst. Nya belysningspunkter på nya stolpar kommer 
göra turerna trevligare för alla skid- och friluftsentusiaster. 

Mörkret sänker sig över Bondsjöhöjdens friluftsområde men ur lampornas sken går det lätt att följa den slingrande spårsträcknin-
gen. Med ny och modern LED-teknik har en tidigare mörk del av motionsspåret belysts vilket också möjliggör en genväg.

— Det är den fruktade mördarbacken Granmoran 
som kan kortas av om den nu belysta “genvä-
gen” används, berättar uppdragsgivaren Ulf 
Andersson som är trafik- och fritidschef på 
Samhällsförvaltningen. Vi vill tacka HEMAB för ett 
bra samarbete och väl utfört arbete!

Energieffektivt och hållbart
Stolparna är av komposit och LED-lamporna 

av senaste slag, allt för att hålla nere framtida drift-
kostnader och för minsta möjliga miljöpåverkan. 

— Numera placeras de flesta elkablar i marken men 
i ett elljusspår är det svårt att undvika stolpar, konstat-
erar HEMABs entreprenadchef Magnus Eriksson. 

Bondsjöhöjdens stadsnära friluftsområde är 
välbesökt och vi är glada att kunna bidra till 
förbättringar av det här slaget.

— Att vi får delta i projekt som vi vet direkt kommer 
bidra med glädje och nytta för härnösandsborna, utöver 
det arbete vi normalt utför känns verkligen jätteroligt, 
säger Magnus. Ut och njut och ha kul och svettas i 
längdspåret i vinter!

Lysande tider i motionsspåret på Bondsjö

Att tänka på vid 
sortering
På förekommen anledning vill vi 
klargöra att fönsterkuvert inte ska 
sorteras som tidningar utan som  
brännbart. 

Sedan vill vi påminna om att allt matav-
fall ska kastas i de papperspåsar som 
är avsedda för just matavfall. Påsarna 
ska också kastas styckevis och inte 
tillsammans i en större plastpåse. 

Tack för hjälpen!

M
aria W

allenm
an

Avtalsvillkor
De allmänna avtalsvillkoren för 
konsument gällande Elnät, Fjärrvärme 
och Elförsäljning är från och med 
den första mars 2019 uppdaterade. 
Fullständiga villkor hittar du på  
www.hemab.se


