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Eiya Li Lind fick både en ridtur
och en ballong på HEMABs
julgransplundring. Kan det bli
bättre?

Julgransplundring i solsken
HEMABs julgransplundring vid Kraftvärmeverket
blev en solig och uppskattad historia. Hundratals
Härnösandsbor kom för att lämna julgranar, rida,
gå tipsrunda och fika.

i Härnösands FF, och skötte grillningen.
– Det är lite kallt om händerna, men det är en jättebra
grej för klubben.Vi samarbetar mycket med HEMAB.
Ett av de populäraste inslagen, i alla fall bland de yngre
besökarna, var ridturerna med hästar från Härnösands
Ridklubb. En av dem som provade var OttiliaVåglund
Lidén.
– Hon älskar att rida, säger hennes pappa.
Många satte också sin kunskaper om fjärrvärme på
prov i tipsrundan. Hela 76 svar kom in.

■ En som inte bara hade en, utan två julgranar med sig
var Nabil Dughem.
– Egentligen har vi en till också, men den var översnöad. Jättebra att HEMAB ordnar sådana här aktiviteter
i stan. Nu ska vi fika lite, sade han och satte kurs mot
hamburgergrillen.
Där stod bland annat Göran Dahlberg, vice ordförande Fler bilder från julgransplundringen hittar du på nästa sida.
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Hälledal vann vindkraftstävling

HEMAB på
Facebook
HEMAB finns också på Facebook.
Där hittar du bland annat nyheter,
tävlingar, evenemang och annan
information om våra verksamheter.
Titta på www.facebook.com/hemabharnosand

Karin Nordin och Gun-Britt de Vall hade stavgått från Kullen för att gå tipsrundan och fika.
– Men vi har bara gissat på frågorna. De var svåra och inte hade vi några glasögon heller.

Följ HEMABbloggen
På HEMAB-bloggen skriver olika
företrädare för HEMAB om saker
som berör HEMAB och dig som
kund. Lokala regler, förutsättningar
och opinion är väsentliga för våra
verksamheter, men beslut på både
riks- och EU-nivå påverkar oss
också. HEMAB-bloggen bidrar med
perspektiv. Finns på www.hemab.se.
Prenumerera gärna!

Christina Ulfsparre tycker att det är bra att kunna lämna granen
så här. Ännu bättre är att “chauffören” Ernst Jansson hjälper till.
– Men nu ska vi hem och titta på skidskytte.

Jobba på HEMAB
i sommar
Renhållningen söker sommarvikarier.
Du som har C- eller CE-körkort, har
erfarenhet och är serviceinriktad är
välkommen att söka. Har du frågor,
kontakta Renhållningen via vår växel,
0611-55 75 00. Skicka din ansökan
till info@hemab.se

Earth hour 23 mars
Den 23 mars är det åter dags för
miljontals människor över hela världen
att visa sitt engagemang för miljön
och klimatfrågan genom att släcka
ljuset under en timme. Lördag 23
mars klockan 20.30 släcker vi på
HEMAB. Släcker du?

Hallå där

Ny återvinningscentral

Susanne Salander,
transportledare på affärsområde Renhållningen
Vad gör du på jobbet?
– Jag har hand om kundkontakterna, både
när folk har frågor och funderingar kring renhållningen eller när någon till exempel vill hyra
ett flak eller en container. Jag samordnar alla
beställda transporter, från start till mål. Och så
har jag hand om annan administration här på
Renhållningen.

Hjärtstartare
räddar liv
Vid plötsligt hjärtstopp är tiden
avgörande för om personen kan
räddas till livet. Därför har HEMAB
totalt sex stycken hjärtstartare runt
om i sina lokaler.

■ Det blev
Hälledals skola,
årskurserna
4-6, som vann
HEMABs vindkraftstävling.
Uppgiften var att
skapa något utifrån
frågan: Vad är vindkraft för dig?
Tillsammans
har eleverna både
jobbat med text
och bild, men också
skapat en otrolig
kreation med flera
innovativa tekniska
lösningar som
tillför oväntade och
samtidigt härliga
visuella detaljer till
helheten.
– Det var så
roligt att jobba på
lektionerna.
Det vinnande bidraget i tävlingen kommer från Hälledals skola, årskurs 4, 5 och 6.
Vi fick bygga hus
och målade dem precis som vi ville ha dem.Vi gjorde små röda
kasen, lunch och därefter ett besök på Technichus där det
stugor, våningshus, affärer och en kyrka, säger en av eleverna.
kreativa skapandet får fortsätta flöda fritt.
Till våren, när vädret är mer tillåtande, kan eleverna från
Vill du se den vinnande kreationen i verkligheten så finns
Hälledal se fram emot en heldag med studiebesök på Vårdden att beskåda på Technichus fram till sommaren.

Foto: Therese Kemppainen

Nu finns fem nyproducerade filmer
om HEMAB på hemsidan. Det är
Robin Trolin och Buster Blaesild som
har producerat filmerna som handlar
om ett ungt par som finner varandra
i Härnösand. Inlindad i berättelsen
finns HEMABs olika verksamheter
Elnät, Fjärrvärme, Renhållning och
Vatten.
Se filmerna på www.hemab.se

Julgransplundring
2013!

Jourtelefon dygnet
runt: 0611–55 75 55

Bosse Berggren och hunden Stina skulle se sig
omkring och äta lite hamburgare efter att ha lämnat
en gran.

Emma Pettersson på Bellis. Mamma Jenny Gjersvold står bredvid.

Vad tycker du om jobbet?
– Det är jätteroligt. Det händer mycket och
det är nya saker varje dag, ofta problemlös-

ning. Det kan gå från noll till hundra på en
sekund och det gillar jag. Jag vikarierade först
ett år, men vid årsskiftet fick jag fast jobb.
Vad har du gjort tidigare?
– Många känner nog igen mig från Specsavers där jag jobbade i tio år. Sedan var jag
annonssäljare på Tidningen Ångermanland
ett tag, men ville prova något nytt. Här på
HEMAB trivs jag jättebra, både med arbetsuppgifterna och mina trevliga kollegor.

Foto: Pia Sjöberg

Fem filmer om
HEMAB

Namn: Susanne Salander
Ålder: 33 år
Familj: Sambo och 2 barn,
5 och 7 år gamla
År på HEMAB: Drygt 1 år
Bor: Villa på Bondsjöhöjden
Fritidsintressen: Familjen, styrketräna,
umgås med vänner

Nu byggs HEMABs nya återvinningsoch återbruksanläggning. HEMAB
investerar 17 miljoner kronor i den nya
anläggningen för att öka återvinning
och återbruk samt för att skapa en
säkrare hantering för både kunder
och medarbetare. Anläggningen
beräknas vara klar till midsommar.
Mer information kommer på www.
hemab.se
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Välkomna!

HEMABinfo
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

OR D FRÅN I N G E MAR
tack alla ni som besökte vår Julgrans-

plundring på Kraftvärmeverket!
Vilken dag! Många uppskattande
besökare liksom engagerade medarbetare bidrog till helheten.

HEMAB bidrar med skolböcker
■ I februari får alla klassföreståndare i årskurs 1-6 två böcker om energi
och miljö. De erbjuds sedan att låna ytterligare 25 exemplar för att under
14-dagarsperioder använda i undervisningen.
Böckerna är skrivna av Håkan Borgström och illustrerar fenomen och
fakta kring energi- och miljöfrågor på ett pedagogiskt sätt.
–Vi vet att läromedel är dyrbara och vill därför erbjuda de här böckerna och hoppas att de ska utgöra ett bra komplement i undervisningen,
säger HEMABs marknads- och informationschef Andreas Einarsson och
fortsätter:
–Vi vill på ett lekfullt och bra sätt stimulera barnens kreativitet och
utveckling och skapa en nyfikenhet för hållbar utveckling.

Ris och sly värmer 300 villor
■ Under 2012 bidrog Härnösandsborna med ris och sly till fjärrvärmeoch elproduktionen motsvarande 300 villors årsförbrukning av värme.
Vid Kraftvärmeverket finns en upplagsyta där privatpersoner kan lämna
ris, sly, trädgrenar och avverkningsrester. Härnösandsborna lämnade i fjol
material motsvarande 3 000 MWh.
Vid större mängder, cirka 20 kubikmeter, kan gratis hämtning beställas
via ett formulär på www.hemab.se under Fjärrvärme.

Problem med distributionen
Tyvärr hade vi problem med distributionen av förra numret av
HEMAB Info (julnumret) och alla fick det inte i sin brevlåda.
Vi beklagar detta. Du kan alltid läsa alla nummer av HEMAB Info
på www.hemab.se

årets familjedag på Vårdkasen den
16:e mars, där vi tillsammans med
Härnösands Alpina bjuder på gratis
åkning, hoppas vi ska bli minst lika
uppskattad som tidigare år. Passa gärna
på att prova den helt nya pulkabacken.
Den är ett direkt resultat av satsningen
på de två nya vindkraftverken i området, från vilken ekonomiska medel
avsätts för riktade insatser till friluftslivet i Vårdkasenområdet.
en annan nyhet är vår stora miljösatsning; nya Miljöcentralen med återbruk, som du inom några månader
kommer att kunna se resultatet av.
Det känns mycket bra och viktigt
att kunna erbjuda Härnösandsborna
ännu bättre möjligheter att agera för
miljön.
möt oss också gärna på Facebook,
välkommen in till www.facebook.
com/hemabharnosand.

Ingemar Forzelius, VD

