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Härnö 
Trail Kidz

En frilufts
satsning byggd 
med vindkrafts
pengar

Efter en annorlunda vår, med 
fokus på att begränsa smitt-
spridning och minskade socia-
la kontakter börjar vi så smått 
umgås igen i sommarvärmen. 
Även på HEMAB närmar vi oss 
semestertider. 

Vi har redan under våren haft 
begränsade öppettider i vår recep
tion och under sommaren kommer 
vi nu semesterstänga receptionen 
helt. Vår personal i Kundservice 
finns dock alltid redo att hjälpa till 

på telefon och via epost, helgfria 
vardagar klockan 716. Varmt väl
kommen att kontakta oss!

Fortsätt hålla avståndet
På våra återvinningscentraler 

uppmanar vi, i linje med Folkhälso
myndighetens rekommendationer,  
våra besökare att fortsätta hålla av
stånd till varandra. Vänta gärna en 
minut extra istället för att trängas, 
så hjälps vi åt att vara rädda om 
varandra.

Sommartider på HEMAB

Av rekordmånga 23 ansökningar har nio 
beviljats vindkraftspengar på samman-
lagt 216 000 kronor, som kommer att leda 
till nya attraktioner eller upplevelser i 
Härnösands kommun. 

- Det är stor bredd på projekten. Från hav 
till land och med stor geografisk spridning. Det 
är riktigt glädjande! säger Andreas Einarsson, 
Kommunikations och marknadsstrateg på  
HEMAB.

Årets vindkraftspengar
Stort tack till alla föreningar som bidragit med 

innehållsrika ansökningar. Följande projekt har 

beviljats vindkraftspengar 2020:
• Upprustning av badplats Utansjö
• Torsdagsseglingar för ungdomar
• Upprustning/renovering badplats Gussjö
• Vandringsled till vindskydd/grillplats Vegsjön
• Belysning toppstuga Hultomsberget
• Underhållsinsatser Fällestugan
• Revidering av orienteringskartor 
• Utveckling/reparationer området Värptjärn
• Utescen och mötesplats Häggdånger

Härnö Trail Kidz
Vid 2019 års ansökningsomgång sökte 

Härnö sands Orienteringsklubb (HOK) och blev 

beviljade vindkraftspengar för att komplet
tera konceptet Härnö Trail med äventyrsbanan 
Härnö Trail Kidz. Resultatet ser vi nu, lagom till 
sommaren — en bana i mysig granskog och på 
öppna berghällar som nu står färdig på Vård
kasen. Banan består av 13 äventyr som ska 
locka fler att besöka Vårdkasberget.

- Tanken är att fler ska vilja besöka området. 
Vi vill visa att alla kan ha roligt och vara trygg i 
skogen – även de som inte är så vana att vistas 
i vår vackra natur, säger Per Edström, ordföran
de i Härnösands Orienteringsklubb.

Läs mer om vindkraftspengar och vilka som kan 
ansöka om bidrag från dem på www.hemab.se

Helgfria vardagar klockan 7-16 finns vår personal 
i Kundservice tillgänglig på telefon och e-post.

Du nalkas ljuva sommar…med värme och flugor... 
...vi vill därför påminna om några enkla saker du kan göra för att förebygga 
flugor och fluglarver i  dina sopkärl. 
• Förslut matavfallspåsen väl så att det inte kommer löst matavfall i 

kärlet. Släng inget matavfall löst i kärlet.
• Håll kärlet rent. Spola gärna ur det emellanåt,  så håller det sig fräscht.
• Spraya med lite ättika runt och i kärlet. Det gillar inte flugorna.

Rekordmånga 
Rekordmånga 

ansökningar!
ansökningar!

Mohammed
Lisa Emelie

Beslutat! Det blir en utbyggnad av biogas-
anläggningen i Äland. Investeringen ligger i 
50-miljonersklassen och utbyggnaden beräk-
nas stå klar 2021/2022.

nöjd kund index (NKI) Vår senaste NKI-undersökning är under bearbetning. Vi läser 
av  trender och snappar upp åsikter om vår verksamhet och vår service som är värdefulla 
för oss. Vi tar till oss av kritik och gläds åt glada tillrop. Tusen tack till alla er som besvarat 
enkäten! Vi behöver er återkoppling för att utvecklas och bli bättre. 

Trevlig sommar!
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ÖPPETTIDER HUVUDKONTOR

Måndag - fredag  07.00 - 16.00
Avvikande öppettider presenteras på 
vår webbsida www.hemab.se/oppettider

Vi      Härnösand

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER!

www.hemab.se
@hemabharnosand

KONTAKTA OSS

Växel: 0611-55 75 00
E-post: info@hemab.se
Besök: Västra Ringvägen 125

HemestraHemestra klokt och miljösmartmiljösmart 
Sommaren 2020 uppmuntras vi mer än någonsin att semestra på hemmaplan 
och det renoveras och fixas som aldrig förr i stugorna. Vi vill ge några miljö
smarta tips som du kan ha nytta av när du renoverar eller bygger nytt hemma.

1. Få koll med ledningskollen
Innan du sätter spaden eller grävskopan i marken får du enkelt koll på ledningar som kan 
finnas där, genom att gå in på www.ledningskollen.se. Då får alla som har ledningar i området 
möjlighet att tala om ifall det finns sådana att ta hänsyn 
till, så slipper du onödiga fördröjningar i arbetet.

2. Ta en titt i Bygg-bytar-boden
Nu finns det en Bygg-bytar-bod på Kretslopps parken, 
där du kan lämna byggmaterial du inte behöver. Du kan 
även hämta saker som du kan behöva. Helt kostnads fritt 
och med miljön i tanken, såklart.

3. Snyggt och prydligt, även i avloppet
När du har målat, betsat, laserat eller oljat klart ska inte 
bara slutresultatet vara snyggt utan även ditt avlopp. 
Spola aldrig ner färgrester eller annat som innehåller ämnen som är skadliga för miljön i av
loppet. Där ska endast det som passerat kroppen och toapapper spolas ner. Enkelt! 

4. Det är lätt att sortera rätt
Färgrester, lacknafta, spackel, olja och annat som är skadligt för miljön ska alltid lämnas på 
våra återvinningscentraler som Farligt avfall. Även rivningsmaterial i mindre mängder kan du 
som privatperson lämna på våra återvinningscentraler. Krokiga spikar och skruvar sorterar du 
som metallskrot och ska alltså inte läggas i flerfackskärlet för metallförpackningar.

Det har varit en minst sagt händelserik 
vår för oss alla. Trots detta har många av 
er som fått vår kundundersökning tagit 
er tid att besvara den. Stort tack för det! 

Era synpunkter är viktiga för 
oss att ta med i planering och 
utveckling av verksamheten. 

Det är nu en månad sedan det 
brann på Jaktstigen. Jag är 
fortfarande så tacksam för den 
fina insatsen av Räddnings
tjänsten och det jobb som gjor
des av vår egen personal för 
att begränsa brandförloppet. Vi 
har sedan 

dess ägnat tid åt att lära oss av händel
sen och börja planera för att skapa en 
ännu bättre anläggning, där risken för en 
utvecklad brand ska vara eliminerad. 

Det är många som söker till oss. Det är 
jätteroligt! Inför sommaren har vi, efter en 
ambitiös rekryteringsprocess, förstärkt 
verksamheten med sommarjobbare och 
vikarier för att hålla servicen hög även 
under semestrarna. Nu önskar jag dig en 
trevlig och frisk sommar och tveka inte 
att höra av dig om du har tankar att dela 
eller frågor till oss! 

Lena af Geijerstam Unger, VD

FULL FART MOT SOMMAREN

Sommartid för 
gatubelysningen

Vi hanterar gatubelysning som 
ägs av kommunen. Under 
vecka 23-30, när sommar-
nätterna är som ljusast går 
den, enligt avtal, på sparlåga. 
Belysningen är i regel släckt på 
sommaren, men i de centrala  
delarna tänds den under denna 
period omkring klockan 22.30 och 
släcks omkring klockan 03.00.  
Tiderna justeras automatiskt uti
från solens upp och nedgång. 
Vissa avvikelser kan förekomma 
utifrån väder och om särskilda 
aktiviteter planeras då mycket 
människor är ute och rör på sig. 

Hantering av latrin
Behöver du ett latrinkärl, eller 
har du latrinkärl som behöver 

tömmas? Gör så här!
Du hämtar ditt kärl på Härnösands 
Kretsloppspark och lämnar det på 
Älands återvinningsanläggning. Du 
kan även lämna det på någon av 
våra hämtplatser för latrin. Tänk 
på att kärlet ska vara märkt med 
vår klister etikett. En komplett lista 
över hämtplatser och övrig infor
mation om latrin finns på vår webb

sida: www.hemab.se/latrin


