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SÖNDAGEN DEN 16 oktober är det 
Vindkraftens dag på Vårdkasen. Då 
blir det guidade turer med start och 
stopp av kraftverket samt informa-
tion om HEMAB:s planer på fler 
vindkraftverk.     LÄS MER PÅ SIDAN 4
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Vd har ordet 
JAG HAR NU VARIT VD i HEMAB i snart 
två månader. Mottagandet från personal 
och styrelse har varit öppet, förväntans-
fullt och mycket positivt. Jag har åkt 
runt och besökt våra olika arbetsställen , 
träffat personal och börjat lära mig mer 
om verksamheterna. HEMAB är ett 
företag med många olika verksamhets-
grenar och det kommer att ta ytterligare 
många månader för mig att få en djupare 
kunskap om alla delar. Det känns ändå 
tryggt att möta alla kompetenta och lojala 
medarbetare som varje dag året runt tar 
hand om de viktiga samhällsfunktioner-
na som HEMAB ansvarar för. Jag hoppas 
att jag på ett aktivt sätt skall kunna bidra 
till personalens och företagets fortsatta 
utveckling. 

Det pågående projektet med att ta fram 
ett nytt verksamhetsledningssystem är en 
av de allra viktigaste frågorna just nu och 
det engagerar stora delar av personalen. 
Det arbetet är omfattande och kommer 
att pågå under många månader ännu.

Det är också många viktiga kontakter 
utanför företaget som skall knytas. Jag är 
övertygad om att vi kan utveckla samar-
betet ytterligare inom kommunen och 
regionalt till nytta för våra kunder och för 
kommunens fortsatta utveckling.

Hälsningar

Ingemar Forzelius
VD

På bara några år har 
Sporthotellet, som drivs av 
AIK Hockey, blivit ett begrepp 
i idrotts-Sverige. Alla stora 
riksförbund har haft läger i 
Härnösand.
- Ingen annanstans kan man 
bo så nära alla typer av idrotts-
anläggningar, säger Tord 
Fällgren på Sporthotellet.

Härnösands  
sportigaste hotell

TÄNK PÅ …

PASSA PÅ!

Jourtelefon
för felanmälan

dygnet runt!
0611-55 75 55

Nya vindkraftverk
planeras vid Vårdkasen

Vindkraftens dag 16/10 

… att om du ska flytta från din 
lägenhet eller villa så ska detta 
anmälas till HEMAB senast 30 dagar 
i förväg.

Bättre vatten med UV
HEMAB INSTALLERAR UV-utrustning 
för 1,5 miljoner kronor. Det gör 
att dricksvattnet ska upplevas som 
bättre.                   LÄS MER PÅ SIDAN 3

Dags att röja källaren
DEN 3-11 OKTOBER kan du lämna 
grovsopor och farligt avfall på 
följande ställen: Hälledal, Hemsön, 
Viksjö, Gussjö, Brunne, Antjärn 
och Häggdånger. Dessutom har 
Miljöcentralen och Soptippen i 
Älandsbro extra öppet. 
Läs mer på www.hemab.se

HEMAB har lämnat in en ansökan till 
kommunen om en planändring för att 
möjliggöra nya vindkraftverk öster om 
Vårdkasberget.

■  De parter som hittills har tagit del 
av förstudiematerialet har varit posi-
tivt inställda, så vi på HEMAB tror att 
projektet kan vara realistiskt.
Än återstår dock mycket arbete och 
många frågeställningar. Nästa steg 
är att upprätta en miljökonsekvens-
beskrivning. Faller allt på plats kan 
kraftverken uppföras tidigast 2007.
Det tycks i alla fall som om de 
flesta Härnösandsbor är positiva till 
vindkraft. När vi ställde frågan på vår 
hemsida tyckte 81 procent att utbygg-
nad av vindkraft var bra. 58 procent 
kunde tänka sig att köpa andelar i 
lokala vindkraftverk.

BÄTTRE VATTEN!

Välkommen till oss
på Kundservice
Vi ger gärna råd kring elavtal 
eller hjälper dig med svar på 
frågor om fakturan och våra 
produkter. Du är alltid varmt 
välkommen att besöka oss 
eller höra av dig per telefon, 
tel 0611 - 55 75 05.

VINDKRAFTENS DAG
Söndag den 16 oktober är det Vind-
kraftens dag på Vårdkasen i Härnösand, 
men också på andra platser i Sverige. 
Klockan 12-15 är du välkommen till 
Vårdkasen för att prata vindkraft med 
oss på HEMAB eller med HärnöVind 
som också finns på plats. Dessutom blir 
det guidade turer med start och stopp 
av kraftverket. 
Klockan 12.30, 13.30 och 14.30 blir 
det seminarium i Vårdkasstugan där 
HärnöVind berättar om vindkraftkoop-
erativet på Hemsön. Dessutom berättar 
HEMAB om vindkraften på Vårdkasen 
och om tankarna på fler vindkraftverk.
HEMAB och HärnöVind bjuder på 
fika. Välkomna!
För mer info, se www.hemab.se eller 
annons i Tidningen Ångermanland

Här syns delar av Kundservice. Fr. v. Helen Könberg, Nina 
Eriksson, Annika Berg-Nolén och Tina Grahn.

Från 

250:-
SURFA från

• Anslutningsavgift 0 kr • Lån av brandvägg, modem, switch ingår! • 12 månader garanti 
på modem!  •  Erbjudande gäller till 15 november 2005!  Välj själv hastighet från 
0,25 till 8 Mbit. Pris från 250 kr/månad till 395 kr/månad!

■ Med HEMAB får du tryggt ADSL 
direkt i telefonjacket. Just nu bjuder vi på 
startavgiften! 
Våra fördelar: 12 månaders bindningstid 
(1 månads uppsägningstid), kom-i-gång- 
garanti, support på plats i Härnösand! 
Ring 0611-55 75 00 så berättar vi mer!

Noll kronor i startavgift med HEMAB ADSL

PASSA PÅ!

per månad

HÖSTRUSCH!!!



Med 194 år på HEMAB 

Vattnet UV-behandlas
UNDER HÖSTEN installerar HEMAB 
utrustning för att behandla dricks-
vattnet med ultraviolett ljus (UV-
ljus). Investeringen uppgår till 1,5 
miljoner kronor. UV-ljustekniken 
har testats med positivt resultat i 
andra kommuner. 
– Det här gör att vi kan använda 
mindre kemikalier. Det ska 
förhoppningsvis leda till att vattnet 
upplevs som bättre, säger Jan 
Lundgren, chef för affärsområde 
Vatten. 
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Sporthotellet större 
än någon kunde tro
Ryktet om Sporthotellet i Härnösand sprider sig 

allt snabbare ut i landet. Under hösten är hotellet 

i stort sett bokat varenda helg.

- Det var nog ingen som trodde att det skulle bli 

så stort när vi startade, säger Tord Fällgren i AIK 

Hockey.

■ Tord Fällgren pekar på två saker som bidragit till 
framgången. Dels att 120 personer kan bo och äta på 
samma ställe för en rimlig kostnad.
- Men framför allt är det närheten som är unik. Vi har 
Högslätten, Öbacka Sportcenter och Landgrenshallen 
alldeles intill.
Alla stora riksförbund har haft läger och utbildningar 
i Härnösand. Nu i vinter blir det bland annat tre stora 
juniorlandslagsläger i ishockey. Men det kommer 
även grupper som bara vill bo.
- Juniorlag som ska spela mot Modo eller Timrå bru-
kar bo här. Och vi har ett handbollslag från Boden 
som alltid övernattar här.
Det senaste året har en av sovsalarna gjorts om 
till konferensrum. Just nu byggs 20 nya bäddar på 
övervåningen. Och utomhus kommer det att hända 
saker de närmaste åren.
- När gröna huset rivs öppnas nya möjligheter. Vi ser 
fram emot att få utveckla området med grönytor och 
grillplatser, säger Tord Fällgren.
Han är nybliven pensionär men har fortsatt “jobba” 
på Sporthotellet, som annars har 1,5 anställda. På 
Högslätten, där AIK Hockey har sitt kansli, arbetar 
ytterligare tre personer. En av dem är Kjell-Åke 
Nyberg. 

– Sporthotellet är väldigt värdefullt för AIK Hockey, 
även om det än så länge inte ger så mycket intäkter.
Kanslipersonalen använder Internet dagligen, sedan 
flera år via en optofiberanslutning från HEMAB.
- Det går snabbt och fungerar jättebra. Vi har inte 
haft några problem, säger Kjell-Åke Nyberg.

Tommy 
Asplund, vatten-
verkschef, som 
den 1/9 inledde 
ett så kallat friår. 
Vad innebär 
det?
– Att jag är ledig 
från jobbet i ett år 
med en ersättning som motsvarar 
85 procent av A-kassan. För att få 
igenom det måste arbetsgivaren 
ställa sig positiv och vara beredd 
att göra nödvändiga anpassningar. 
Och det har HEMAB gjort. Friår är 
ett bra sätt att stimulera företag till 
att anställa ny arbetskraft.
Vilka anpassningar har arbetsgi-
varen gjort?
– För varje anställd som går på 
friår måste arbetsgivaren anställa 
en person som är arbetslös. I mitt 
fall har det blivit en lyckad rockad. 
Min tjänst som vattenverkschef 
har övertagits av Björn Refsbäck. 

Hans tjänst som maskinist har i sin 
tur tillsatts av en ny medarbetare.
Vad ska du göra under friåret?
– Från ord till handling har alltid 
varit mitt motto, så inte lär det bli 
sofflocket inte. Min fru har också 
fått friår från sin arbetsgivare, så 
vill det sig väl åker vi till Europa 
med husbilen. Varför inte Hol-
land, tulpanernas land? Naturligt-
vis blir det annat också, sådant 
vi alltid velat göra men aldrig har 
hunnit med. Man måste passa på 
att lista ut vad man vill med livet 
medan man har hälsan och innan 
det passerat förbi. Jag ser det här 
som ett år med möjligheter. Samti-
digt hoppas jag så klart att jag är 
välkommen tillbaka till arbetet den 
dag friåret är slut.

FAKTA

Namn: Tommy Asplund

Ålder: 54  År på Hemab: 27

Familj: Fru Carina och tre barn, 

en son och 2 döttrar  Bor: I hus på 

Sockenvägen  Fritidsintressen: 

Renovering, bil, båt, husvagn, husbil 

och turistföretag med husförmedling

HALLÅ DÄR !

Tord Fällgren var med och startade AIK Hockey som 
17-åring. Nu är han pensionär, men fullt aktiv som den 
drivande kraften bakom Sporthotellet.

■  Under sommaren har en 
handfull trotjänare på HEMAB 
gått i pension. Sten-Olov Lidén 
på förrådet har slutat efter 40 
år på HEMAB liksom Sören 
Östman (43), Åke Nilsson (49) 
och Berit Nyberg (19) på Elnät 
samt Marianne Törnlund på 
Kundservice.

– Jag har jobbat på HEMAB i 43 
år, säger Marianne Törnlund. 
Det har varit händelserika år 
och jag vill tacka alla glada och 
trevliga kunder som jag har 
haft kontakt med under åren. 
Samtidigt kan jag med glädje 
hänvisa till mina duktiga kolle-
gor på Kundservice.Fr. v.  Åke Nilsson, Sören Östman, Marianne Törnlund, Berit Nyberg 

och Sten-Olov Lidén.

HEMAB byter till bankgiro

HEMAB Elförsäljning  
får ny VD
BJÖRN TINGELÖF BLIR ny VD i 
HEMAB Elförsäljning AB. Han 
tillträdde vid en extra bo-
lagsstämma 23 september och 
efterträder Dick Jansson, som varit 
VD i bolaget sedan det bildades 
år 2000. Björn Tingelöf arbetar 
även för E.ON som gruppchef på 
Kundcenter i 
Sollefteå och 
uppdraget som 
VD kommer 
att utföras 
parallellt med 
det arbetet. 
Björn har 
tidigare varit 
försäljnings-
chef i Graninge Energimarknad 
AB och Sydkraft Försäljning AB.

Vill din förening bli  
sponsrad av HEMAB
Sista ansökningsdag är 15 oktober.
Läs mer på www.hemab.se

Håll avloppet rent!
LÖSNINGSMEDEL, annat farligt avfall 
och fasta föremål kan sätta hela 
reningen ur spel. Även kunder 
med egen brunn bör tänka på vad 
som hamnar i avloppet. Slam från 
trekammarbrunnar behandlas 
nämligen och blir jord.Läs mer om 
vad som bör hållas utanför avloppet 
på www.hemab.se

Från oktober byter HEMAB till 
bankgiro. Du som är autogirokund 
eller redan betalar via bankgiro be-
höver inte göra något särskilt.
■ Du som använder inbetalningskortet 
kommer att märka att det numera är ett 
bankgironummer angivet på fakturan 
istället för ett postgironummer. Det nya 
bankgironumret är 5993-0255.
Bankgiro gör det lite enklare att be-
tala eftersom valmöjligheterna blir flera. 
Med bankgiroavin kan du förutom via 
bankgiro, betala på följande sätt
(kostnaden för alternativen kan variera):

• Privatgiro
• Föreningssparbankens Girobetalning
• Sparbanksgiro
• Nordea Personkonto
• NB-giro
• SkandiaGiro
• SEB Betalservice
• Bankgiro Direkt
• På bankkontor

• Hos Svensk Kassaservice
• Hos lantbrevbärare

Dessutom kan du betala till bankgiro via 
alla bankers Internettjänst. Tänk bara på 
att om du har lagt upp ett register över 
betalningsmottagare så måste du ta bort 
det gamla plusgironumret och ändra till 
vårt bankgironummer. Önskar du ytter-
ligare information, kontakta gärna vår 
Kundservice, 
0611-557505, 
eller besök 
vår hemsida, 
www.hemab.se

Bankgiro
5993-0255


