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HEMABinfo

Från och med 1 januari 2015 justeras våra priser för
fjärrvärme, elnät, vatten och återvinning. Nedan ser du
jämförelsepriser för småhuskund, inklusive moms:

OM VAD VI GÖR FÖR DIG SOM KUND

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

ORD FRÅN INGEMAR

En småhuskund med
förbrukning om
20 000 kWh/år får en
höjd kostnad med
300 kronor/år eller
25 kronor/månad.

En småhuskund
med förbrukning
om 150 m3 får en
höjd kostnad med
56,25 kronor/år eller
4,69 kronor/månad.

Elnät

Återvinning (fastighets

En småhuskund med
förbrukning om
20 000 kWh/år får en
höjd kostnad med
75 kronor/år eller
6,25 kronor/månad.

Fler prisexempel

renhållning)

En småhuskund med
flerfackskärl får en
höjd kostnad med
112 kronor/år eller
9,33 kronor/månad.

Detta är ett axplock av de justeringar som sker. Mer utförlig
information finner du på www.hemab.se.

700 000 kronor till föreningar
Attraktionskraften för Vårdkasen ska öka. Pengar som avsattes i
samband med byggandet av två vindkraftverk och en del av den
årliga avkastningen från dessa, möjliggör nu olika satsningar i
området.
Från och med 1 januari 2015 kan föreningar ansöka om delar av pengarna,
totalt cirka 700 000 kronor, för att genomföra olika typer av satsningar. De
satsningar som har tydlig karaktär av uthållighet, som främjar service till
en bred målgrupp och där det finns en tydlig mottagare som är beredd att
långsiktigt driva och förvalta tilltänkt etablering eller åtgärd prioriteras.
— Det är en fantastisk möjlighet att skapa ett ännu mer attraktivt
friluftsområde i Härnösand. Vi hoppas få in många utvecklingsförslag
och ser gärna nytänkande idéer på satsningar, säger Andreas Einarsson,
marknads- och kommunikationschef HEMAB.
Ansökan är möjlig på www.hemab.se från 1/1 2015.

Välkommen in!
Nya Mina sidor på hemab.se innebär flera helt nya funktioner för
dig som är kund, bland annat möjlighet till bättre överblick över
dina anläggningar och kostnader.
Välkommen in på www.hemab.se! Första gången du loggar in som
ny användare använder du ditt kundnummer och personnummer –
därefter anger du din e-postadress och väljer
själv ett eget lösenord.
Vi reserverar oss för oförutsedda händelser som
påverkar lanseringen av nya Mina sidor.

www.hemab.se

MINA SIDOR

Men det händer framför allt
mycket positivt i Härnösand just nu.
Det spirar framtidstro när flera nya
bostadsprojekt är på gång och den
nya ridsportanläggningen tar form.Vi
bidrar också med våra egna satsningar
på biogas och snabbladdningsstation för elfordon. Det känns riktigt
spännande att få vara med i den
utvecklingen.
Ett viktigt och ambitiöst
projekt för att hjälpa till
i mottagandet av asylsökande pågår just nu i
Ramvik med omnejd.
Det är också dit vår
julgåva i år går.Vi vill
gärna lyfta fram och
stötta Ramviks IF och
deras fina integrations
projekt. Läs mer om det
här i HEMABinfo.
Till sist vill jag och alla
medarbetare önska dig en
riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År!
Ingemar Forzelius, VD

Katri Flodin, ordförande i Härnösands Ridklubb, tillsammans med hästen Oktan, hoppas att den nya
anläggningen ska vara till glädje för många.

Ridklubben satsar mot framtiden
Den nya ridsportanläggningen som just nu
byggs i Vangsta, Härnösand, blir en av Sveriges
modernaste när den står klar.

Under hösten lade vi nya fjärrvärme- och
vatten/avloppsledningar samt elmatningar till
anläggningen. Till våren byter vi dessutom ut en
elnätstation, för att förbättra leveranssäkerheten.
— Projekt där vi tydligt kan bidra till en
positiv utveckling av Härnösand är extra roliga

att genomföra, säger Johan Berg, distributionschef fjärrvärme, HEMAB.
Det var i slutet av april som kommunfullmäktige i Härnösand tog beslut att satsa på en ny
ridsportanläggning. Den nya anläggningen får
inte enbart betydelse för härnösandsborna.
— En av de stora vinsterna, förutom utökad
verksamhet, är att vi kommer att kunna
arrangera fler träningar, större tävlingar och
Forts sid 2

Nytt på
Mina sidor!

Läsarnas
lösningar

Sök vindkraftspeng!

Foto: Lina Landell

Vatten

Foto: Marie Zetterlund

Fjärrvärme

I mitten av november drabbades
vi av en otäck och omskakande
händelse när en brand förstörde en av
byggnaderna i Härnösands Krets
loppspark. Tack och lov var det bara
materiella skador och ingen person
som kom till skada. Byggnaden
kommer att byggas upp igen och
tills vidare har vi ordnat provisoriska
lokaler.

Viktigt!

Hjälp våra chaufförer få en bra
arbetsmiljö - sanda och skotta
framför dina sopkärl och ställ dem
med handtagen vända utåt. Tack
för hjälpen!

Olycklig brand på
Kretsloppsparken

Trygg gatubelysning

Läsarnas läckra lösningar
Tack alla ni som skickat in goda
exempel på hur ni har löst placeringen av de nya sopkärlen och hur era
lösningar under diskbänken ser ut.
Det har varit svårt att utse vinnarna,

men det glädjer oss verkligen att
så många har hittat så smarta och
snygga lösningar. Nu hoppas vi att
fler blir inspirerade att hitta just sin
perfekta lösning.Vinnare av två års

kort på Technichus blev Bengt Ove
Björklund och Adam Berglund.
Vinnare av två biobiljetter blev
Annika Vestman. Grattis!
Motiveringar till de vinnande

Snart styrs gatubelysningen i
Härnösands kommun av ett nytt, mer
driftsäkert system. Vi på HEMAB
installerar det på uppdrag av
kommunen, med driftsättning under
första kvartalet 2015. Vi erbjuder dig
som har ett belysningsrelä kopplat till
vårt gamla system att kostnadsfritt
byta till ett skymningsrelä. Vänligen
kontakta oss på 0611-55 75 00.

bidragen och fler goda exempel på
smarta lösningar är du välkommen
att ta del av på www.hemab.se.

100% lokalt

Många vinnare i Ramviksprojekt

ulgåva
sj

“Det stora engagemang och
den långa erfarenhet som de här
ledarna har är ovärderligt”, säger
Magnus Lorentzen om Leif och
Kenneth

Vår årsredovisning OM HEMAB
var nominerad i tävlingen
Svenska Designpriset, kategori:
Årsredovisning Print. Det blev
tyvärr ingen vinst men vi känner oss
såklart hedrade att bli nominerade i
en stor nationell tävling inom
området grafisk kommunikation.

integrationsarbete riktat mot
barn och ungdomar.
Förutom det ekonomiska stödet som Ramviks IF får för att
genomföra aktiviteter erbjuder
HEMAB även studiebesök för
asylsökanden och engagerade
ortsbor.
Sedan flera år tillbaka har vi
valt att med en julgåva stötta
olika, behjärtansvärda lokala
insatser. Bland tidigare organisationer som mottagit den kan
nämnas Föräldrar på stan, Röda
korset och Tjejjouren Gaia.

Vill ha större miljönytta
Efter noggranna överväganden och analyser över
klagar vi beslutet att endast bevilja tillstånd för två av
de fyra verk vi ansökt om att få bygga intill Spjutåsberget söder om Härnösand.
— Vår förhoppning är att en prövning i högre
instans kan leda till att vi beviljas tillstånd att bygga
samtliga fyra verk, säger Ingemar Forzelius,VD. Vi
bedömer att det skulle vara en stor sammantagen
miljönytta av fyra vindkraftverk i området och att
miljöpåverkan kan anses bli acceptabel.
Nu avvaktar vi Mark- och miljödomstolens hand
läggning av vår överklagan.

Några av projektets aktiviteter
• Två gånger i veckan erbjuds
idrott efter skolan för år 1-6.
• En kväll i veckan erbjuds
fotbollsträning för ungdomar
14-21 år.
• Aktivitetsdagar med
skidåkning där både asylsökande och ortsbor bjuds in.
Förhoppningen är att föräldrar
involveras i verksamheten och
skapar kontakter med andra
familjer.

Foto: Matilda Zeneli

Foto: Lina Landell

Leif ”Myggan” Söderholm, Magnus Lorentzen och Kenneth Wiklund

I år går vår julgåva till
Ramviks IF och deras
ambitiösa integrations
projekt. Genom en rad olika
aktiviteter vill initiativtagarna
i föreningen öka integra
tionen i lokalsamhället.
För drygt ett år sedan inleddes
projektet i samband med att ett
stort antal asylsökanden kom
till Utansjö och Veda. Projektet
omfattar flera olika aktiviteter
som syftar till att öka integrationen i samhället. Det ger
barn och unga en möjlighet
till meningsfulla aktiviteter
och samtidigt möjliggör det en
breddning av rekryteringsbasen
för föreningen.
— Detta integrationsprojekt
har bara vinnare, säger Hans
Rosengren, ordförande i Ramviks IF och en drivande kraft i
projektet.
Med ökad integration följer
minskade konflikter till förmån
för acceptans och respekt.
Grunden ligger i idrottsrörelsen,
som föreningen menar är den
optimala plattformen för ett

Foto:AnnikaVestman
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Visste du att vi på
Foto:Adam Berglund
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Foto: Bengt Ove Björklund

Kretsloppsparken höll stängt
under några dagar då rivnings- och
släckningsarbetet pågick, samtidigt
förlängdes öppettiderna på Älands
återvinningsanläggning.
— Branden är en väldigt tråkig
händelse, men nu är det fullt fokus
på återuppbyggnad, säger Ingemar
Forzelius VD på HEMAB.

locka ridsportintresserade inte bara från vår egen kommun
utan även från andra delar av landet, säger Katri Flodin, ord
förande i Härnösands Ridklubb.
Den nya ridsportanläggningen medger
även möjlighet till
utökad verksamhet
inom rehabilitering
och habilitering på
hästryggen.
— Det känns extra
roligt, säger Flodin.
Det här är dessutom ett stort lokalt
samarbetsprojekt, det
är lokala företag som
bygger, HEMAB
bidrar och kommunen satsar.
Foto: Lina Landell

En byggnad på Härnösands
Kretsloppspark, som inrymde bland
annat Återbruk, kontor och matsal,
totalförstördes i en brand i november.
Ingen person kom till skada.
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Kom ihåg

HEMAB, Härnösands
kommun och Härnösandshus enbart
använder förnybar el som är lokalt
producerad i Härnösand. Läs mer på
www.hemab.se/lokalproduceradel.

Plockig analys
Under hösten har så kallade plock
analyser av brännbart avfall från våra
kunder som sorterar ut sitt matavfall
genomförts. Senare under vintern
kommer resultaten från analysen. Då
kan du läsa mer om den på
www.hemab.se.

Nybliven medlem i
Prisdialogen
Vi beviljades nyligen inträde i
Prisdialogen – mellan kunder och
fjärrvärmeföretag. Prisdialogens
främsta syfte är att stärka kundens
ställning och skapa större insyn
och ökad dialog mellan kunden och
leverantören av fjärrvärme. Som kund
till oss kan du förvänta dig en rimlig,
förutsägbar och stabil prisändring på
fjärrvärme. Läs mer på www.hemab.se
och www.prisdialogen.se.

