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Festsommar i Härnösand
Snart är det sommar och den som är det minsta
festsugen behöver inte bli besviken. I år händer det
mer än någonsin i Härnösand och HEMAB är med
och bidrar till flera av arrangemangen.

på Stora Härnösandsdagen och Broöppning kan stoltsera
med bland andra Deportees och Frida Hyvönen.
Så välkommen att fira sommaren i Härnösand tillsammans med HEMAB.
Under Stora Härnösandsdagen den 19 juli finns
HEMAB på plats på Mellanholmen.
Varmt välkomna !

■ Det hela börjar i slutet av juni med en trippelfest då
Nordiska dagarna för våra vänorter äger rum samtidigt
som Berget Event och alldeles nya Härnösands Matfest.
På Matfesten blir det både underhållning och FotbollsEM på storbildsskärm.
I början av juli blir det Veteran-SM på cykel, följt av
RM i golf och populära cupen i beachfotboll på Torsvik.
Sedan följer Stora Härnösandsdagen och Stadsfesten
samtidigt som det pågår SM-kval i beachfotboll.
Sommaren avslutas med musikfestivalen Broöppning på
St Petrilogen och Stigsjödagen.
Artister finns för de flesta smaker. Till exempel
kommer Lisa Miskovsky, E-Type, David Lindgren och
Ulrik Munther till Stadsfesten. Sean Banan underhåller
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Nordiska dagarna + Berget Event
Härnösands Matfest
Veteran-SM på cykel
RM i golf
Härnösands Beachfotbollscup
Stora Härnösandsdagen
Härnösands Stadsfest
SM-kval i beachfotboll
Broöppning och Stigsjödagen
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Lättare upptäcka
eltjuvar

Beställ fjärrvärme!

Just nu är det många som beställer
fjärrvärme av oss. Passa på du
också! Vi erbjuder en enkel, trygg
och bekväm uppvärmning. Du får
dessutom länets lägsta pris! Ring
oss på 0611-55 75 00 så berättar
vi mer om vad fjärrvärme är och hur
enkelt det är för dig att bli kund hos
oss.

Spännande framtid med
arbete på HEMAB
■ HEMAB är inne i en stor generationsväxling och varje år anställs nya medarbetare. I de flesta fall handlar det om tekniska arbeten, men nästan lika ofta rör det sig
om arbete av mer administrativ karaktär. Bland de senaste årens nyanställningar finns
bland annat personalutvecklare, driftchef, ledningsnätsansvarig, GIS-ingenjör, drifttekniker, projektledare energi, mätsystemadministratör, samordnare för kvalitet,
miljö och arbetsmiljö och renhållningsarbetare.
På www.hemab.se presenteras alla nya lediga tjänster.

Lämna ris
och sly
■ Du vet väl att du kan lämna trädgrenar och liknande vid Kraftvärmeverket? Har du stora mängder, minst
20 kubikmeter, kan du även få det
hämtat utan kostnad. Allt som lämnas
flisas sönder och används till produktion av fjärrvärme och el. Läs mer på
www.hemab.se – välj Renhållning eller
Fjärrvärme.

Dygnet runt, året om
finns vi tillgängliga.
Behöver du oss utanför
ordinarie arbetstid når
du oss på:

jourtelefon

0611–55 75 55

Lämning av sly,
grenar, ris m.m.

Karl-Arne Andersson (ovan) och Sven Johansson ska röja 7-8 mil ledningsgator i år.

Ledningsgatorna röjs
För att säkra elleveranserna måste HEMABs ledningsgator röjas kontinuerligt.
– Vi tar bort all högväxande gran, tall och björk, säger Sven Johansson som
jobbat med röjning åt HEMAB sedan 1999.
I år ska han och kollegan Karl-Arne Andersson röja 7-8 mil ledningsgator.
■ Elnätet i Härnösands kommun är
uppdelat i sex olika röjningsområden
och ett område per år röjs. I år är det
Ultrå, Risnäs, Roten och Stigsjö som
gäller. Sly samt högväxande och lutande
träd röjs bort och kvistar kapas med en
lång kviststång.
– Man känner till många ställen och
det har blivit några meter man har gått,
säger Sven Johansson som är inne på sitt
trettonde år som röjare.
– Det blir nån kojtimme om det är
25-30 grader kallt, men annars är man
ute jämt, säger han.
I dag skiner dock solen i
Risnässkogen och sommarvärmen har
kommit på riktigt. Men skulle det bli

spöregn har Sven beredskap för det.
– Då blir det regnkläder på och så får
man ta på sig ett par sockar till.
Nu jobbar han och Karl-Arne, förutom med den planerade röjningen av
ledningsgator, också med sviterna efter
Dagmar. Träd som finns utanför elledningsgatan, men som bedöms kunna
orsaka driftstörningar vid storm eller
snöfall, kan behöva fällas.
Ungefär vart sjätte till åttonde år röjs
elledningsgatorna.
– Det är nog sex år sedan vi var här
i Risnäs senast. På vissa ställen har det
vuxit något otroligt, säger Sven och
kisar mot solen.
– Det har växt otroligt mycket sedan vi var
här för sex år sedan, säger Sven Johansson.

1,5 miljoner
i stormersättning
Nu får de kunder som drabbades av
elavbrott efter stormen Dagmar sin
avbrottsersättning. Under maj och juni
ska 974 kunder få totalt 1,5 miljoner
kronor. Hur stor just din eventuella
ersättning är framgår av din faktura.
Läs mer om avbrottsersättningen på
www.hemab.se.

Pär Marklund,Therese Larsson och Örjan Fahlén är alla medarbetare på HEMAB.

Hallå där

Willy Gahlin, projektingenjör,
affärsområde Fjärrvärme
Vad gör du i ditt jobb?
– Jag jobbar med fjärrvärmeutbyggnad och
projektering, hela vägen från planering till
färdigt resultat. Jag träffar mycket folk, både
kunder, leverantörer och underentreprenörer.
Vi besöker kunderna för att se hur vi kan gå
in med ledningarna i deras hus. Det är omväxlande, jag får både sitta inne och rita samt
vara ute och se hur det ser ut.
Nu är det högsäsong för fjärrvärme.
Vad gör du nu?
– Ja, det är nu det drar igång och just det

här året är det tre stora projekt. Vi har precis
börjat gräva på Stenhammar, så de som bor
där märker ju av det. Sedan har vi ett projekt
där vi ska byta ut en ledning, vi behöver ju
underhålla vårt nät. Och inne i stan blir det
inkopplingar av nya kunder till vårt väl utbyggda nät.
Hur trivs du?
– Jag trivs riktigt bra! Det är roligt med lite
ombyte. Jag var sex år på kommunens samhällsförvaltning innan jag började här.

Foto: Pia Sjöberg

Strömstölder har länge varit svåra att
upptäcka, men nu får eltjuvarna se
upp. Tack vare det nya systemet med
fjärravläsning av el har stölderna
blivit lättare att upptäcka. Nu mäts
samma elström på flera nivåer; hos
kunden, i gatans eller kvarterets
kabelskåp, i överliggande nätstation
och även på högre nivå.
– Det gör att vi enklare kan se den el
som inte registreras i elmätaren och
på så sätt kan vi lokalisera eventuella eltjuvar, säger Tommie Olsson,
chef för affärsområde Elnät.
Elbranschens bedömning är att
cirka en procent av all ström stjäls.
I Härnösand motsvarar det 2,7
miljoner kWh till en kostnad av 1,3
miljoner kronor. De pengarna får
övriga kunder solidariskt betala.
– Det känns inte bra mot alla hederliga kunder så nu jobbar vi extra hårt
för att hitta eltjuvarna, säger Tommie
Olsson.

Du kan lita på oss!

Namn: Willy Gahlin
Ålder: 34 år
Familj: Frun Eva
År på HEMAB: Började 5/11 2011
Bor: I villa på Bondsjöstaden
Fritidsintressen: Orientering, längdåkning, jakt och träning i allmänhet

Mer fiber till
Härnösand
Bor du på Stenhammar, i Utansjö/
Gammellandet eller i Stigsjö? Då har
du möjlighet att ansluta till fiberbredband. Läs mer på www.servanet.se
eller kontakta ServaNet på 0200 120 035 eller info@servanet.se.
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Namn: ..................................................................................................
Adress: ................................................................................................
Postadr: ...............................................................................................
Telefon: ..........................................................................

Skicka eller lämna din lösning så att vi har den senast 13/7 till HEMAB,
HEMAB-kryss, Box 304, 871 26 Härnösand. Vinnarna meddelas personligen och namnen presenteras på www.hemab.se 16/7
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1:a pris: 3-dagarsbiljett Härnösands Stadsfest
2:a pris: Entré Broöppning
Glad
3:e-20:e pris: Ett härligt badlakan
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För över bokstäverna från de numrerade rutorna!
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HEMAB-Krysset nr 1

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

Vindkraftverken
går för fullt
■ I mars invigdes de två nya vindkraftverken i Vårdkasområdet. De
förväntas nu producera cirka 14 000 MWh per år, vilket motsvarar
fem procent av den totala elanvändningen i Härnösands kommun eller
årsförbrukningen av hushållsel för cirka 2 800 villor.
På www.hemab.se under Vindkraft finns ett bildspel som i ord och bild
beskriver Vårdkasprojektet.
På Spjutåsberget, mellan Fröland och Häggdånger, planeras ytterligare
vindkraft. Under våren har områden med höga naturvärden identifierats,
fågellivet inventerats och det har också gjorts arkeologiska inventeringar.
Ambitionen är att en tillståndsansökan ska lämnas in under sommaren
och sedan ska vindstyrkorna mätas ytterligare under hösten.
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Vindkraftverken på Vårdkasen producerar mest under vinterhalvåret när behovet
av elenergi också är störst. Siffrorna anges i procent av årsproduktionen.

HEMAB har skaffat en ny
elbil, en Citroên C-Zero
som nu ingår i HEMABs
bilpool. Batteriet ger
tillräcklig energi till både
motor, klimatanläggning
och värmesystem.
- Vår ambition är att
ständigt minska vår
miljöpåverkan och det
här är en del i det arbetet,
säger Linda Johansson,
administrativ chef. Vi hoppas också att andra företag inspireras och
ser möjligheterna med elbil.

Foto: Joel Lindström

Ny elbil på HEMAB

OR D FRÅN I N G E MAR

Sommaren är verkligen en av
våra mest intensiva perioder här
på HEMAB. Vi ansluter många
fastigheter till fjärrvärme, vi genomför förbättrande åtgärder i våra
vattenledningar och vi förstärker
elnätet. Året runt röjer vi området
runt våra elledningar i syfte att höja
leveranssäkerheten.
Trots semestertider håller vi samma
öppettider som vanligt och vi har
alltid medarbetare i tjänst som är
nära till hands för att svara på frågor
och lösa de eventuella problem som
dyker upp – det kan du lita på!
19 juli är det Stora Härnösandsdagen
på Mellanholmen, där HEMAB tillsammans med många andra bidrar.
Välkommen dit eller gör ett besök
på någon av Härnösands alla andra
festivaler och aktiviteter!
I år blir det en intensiv sommar i
Härnösand - med våra vackra vindkraftverk i horisonten!

Ingemar Forzelius, VD

