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25 inkomna ansökningar varav åtta 
beviljas bidrag. De här föreningarna 
får ta del av vindkraftpengarna 2022.

Totalt delas i år 236 240 kronor ut, 
fördelat på de åtta projekten som blivit 
beviljade bidrag.
—  Precis som tidigare år är det många 
bra ansökningar som inkommit, säger 
Fredrik Olsson, chef Kund och marknad. 
Kreativiteten är stor bland Härnösands 
föreningar på förslag för att utveckla fri-
luftslivet i vår kommun men tyvärr räcker 
inte pengarna till allt så beslutsgruppen 
har behövt göra prioriteringar. Ansökan är 
redan öppen inför nästa år, så jag uppma-
nar föreningar att fortsätta söka medel. 

Beviljade bidragsansökningar
Vårdkasen
• Iordningsställande av cykelleder 

inklusive elcykelled på Härnön  
Härnösands Cykelklubb

• Sittplatser och trappa i sluttningen 
mot bågskytteplan och stadion  
Härnösands Orienteringsklubb

• Utomhusskåp för hjärtstartare  
Härnösands Orienteringsklubb 

• Utegym vid Utansjögården  
Utansjö AIF

• Uppsättning av bultar för tillgänglig-
görande av utomhusklättring  
Härnösands klätterklubb

• MTB-bana  
Ramsås bygdegårdsförening

Spjutås
• Färdigsställa brygga vid Värptjärn  

SFK Strömsländan
• Vandringsleder i Häggsjö  

Häggsjö Intresse- och fiskevårdsförening

Vad är vindkraftpengar?
HEMAB avsätter 1 procent av inves-

teringen och 1 procent av bruttointäk-
terna årligen för Vindkraft Vårdkasen 
och Spjutås till satsningar på natur och 
friluftsliv i Härnösands kommun. 

magisk midsommar med återbruk

På Midsommarafton vill många av oss 
vara lediga och, förhoppningsvis, njuta 
av det fina vädret. Så självklart vill vi göra 
vad vi kan för att även våra chaufförer ska 
kunna vara lediga. 
Sophämtningen kommer därför tidigare läggas 
för dig som egentligen har hämtning på Mid-
sommarafton (fredag), så att ditt kärl töms  
redan på onsdagen den 22/6 eller torsdagen 
den 23/6. Så ställ ut kärlet tisdag kväll och låt 
det stå tills det är tömt. Glad midsommar!

Ändrad sophämtning i midsommar

Visste du att midsommar förr ansågs vara en 
magisk kväll då även växtligheten hade spe-
ciella krafter? Att lägga sju sorters blommor 
under kudden för att drömma om sin tillkom-
mande känner nog många till, men även mid-
sommarkransen var speciell. Den skulle åter-
brukas i julbadet, så skulle badaren hålla sig 
frisk hela vintern.

S ista ansökningsdag för nästa period är den 3 1 mars, 2023.  
 Välkommen med din ansökan via www.hemab.se/vinkdkraftpengar!

236.240 kronor!Vindkraft-
pengar till 
åtta lokala
föreningar

Visste du att det finns ett åter
brukstält vid Älands återvin
ningsanläggning som funkar 
på samma sätt som Återbru
ket på Härnö sands krets
loppspark? 
Våren 2022 invigdes Återbruks-

tältet i Äland. Saker som lämnas in 
där skickas vidare till Re:store för att få ett nytt liv 

hos nya ägare. Både privatpersoner och företag är 
välkomna att donera till Återbrukstältet - och det kos-
tar naturligtvis ingenting! Magnus Ullström, Driftsam-
ordnare, berättar hur det funkar.
— Vi får in allt från tavlor och porslin till möbler och 
verktyg. Det vi anser inte ska gå in till Re:store kasse-
rar vi här och återvinner. Intresset för att lämna saker 
är stort och det tycker vi såklart är väldigt positivt. 

Nu kan du lämna återbruk i Äland
Nu har vi gått över till 
Billo gram för våra faktu
ror. Därmed kan vi erbju
da bland annat en webb
faktura med moderna 
betalnings alternativ och 
en smidig meddelande
tjänst till Kund service. 
Kunder med e-faktura och 
autogiro behåller automa-
tiskt samma tjänster som 
tidigare. Får du pappers-
faktura betalar du den som 
vanligt - kontrollera bara 
att du betalar till det nya 
bankgironumret som står 
på fakturan. Läs mer på  
www.hemab.se/faktura eller 
kontakta vår Kundservice.

nya fakturor!
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ÖPPETTIDER HUVUDKONTOR

Måndag - fredag  07.00 - 15.00
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

Jag deltog nyligen vid en presentation 
av några gymnasielevers examensar-
beten och fick förmånen att sitta ner 
och prata med några av ungdomarna 
efteråt. Vi kom in på frågor rörande mil-
jö och det blev slående hur liten tilltro 
man tycks ha till oss vuxna att fixa till 
det vi i generationer orsakat med bland 
annat global uppvärmning som resultat. 

På HEMAB tar vi hållbarhets frågorna 
på allvar. Inom mitt område, digital ut-
veckling, arbetar vi med att effektivisera 

interna processer så att vi på HEMAB 
gör saker mer klimat smart och mindre 
resurskrävande. Vi tittar också på pro-
dukter och tjänster som kan underlätta 
för våra kunder, medborgarna i Härnö-
sand, att bidra planetpositivt. 

Vi vill kunna möta den efterfrågan vi 
märker finns kring att man som konsu-
ment ska kunna göra hållbara val och 
minska sitt klimatavtryck.

HEMAB tar hand om framtidens  
frågor och jag hoppas i min roll kunna 

inspirera, inte 
minst ungdo-
mar, till att bi-
dra i vårt viktiga 
g e m e n s a m m a  
arbete med att  
ordna ett hållbart 
Härnösand som 
många kommande generationer 
kommer växa upp i. 

Jens Albonius, Chef Digital utveckling

VI TAR HÅLLBARHETSFRÅGORNA PÅ ALLVAR

Dokumentationstekniker
Nu har vi ett utvecklande och spännande jobb 
för dig vid vår enhet för Teknisk utveckling!  
Vi söker en kvalitetsmedveten och noggrann 
dokumentations tekniker, som vill vara en del 
av vårt utvecklingsarbete.

Som Dokumentationstekniker är ditt fokus att upp-Som Dokumentationstekniker är ditt fokus att upp-
datera, slutdokumentera och kvalitetssäkra ritningar datera, slutdokumentera och kvalitetssäkra ritningar 
över våra ledningsnät. Ta chansen att vara med och över våra ledningsnät. Ta chansen att vara med och 
forma framtidens smarta energisamhälle tillsam-forma framtidens smarta energisamhälle tillsam-
mans med ett stimulerande team där hela vår breda mans med ett stimulerande team där hela vår breda 
verksamhet finns representerad! Sista ansöknings-verksamhet finns representerad! Sista ansöknings-
dag 30 juni via vår karriärsida www.hemab.se/jobb.dag 30 juni via vår karriärsida www.hemab.se/jobb.

Vi söker

Vi vill att information om bland annat förbruk-Vi vill att information om bland annat förbruk-
ning och fakturor ska finnas lättillgänglig för ning och fakturor ska finnas lättillgänglig för 
dig som kund, på ett enkelt sätt. Därför har dig som kund, på ett enkelt sätt. Därför har 
vi nu utvecklat och fräschat upp Mina sidor. vi nu utvecklat och fräschat upp Mina sidor. 
Uppfräschningen innebär bättre förutsätt-Uppfräschningen innebär bättre förutsätt-
ningar för dig att ha koll på din förbrukning ningar för dig att ha koll på din förbrukning 
och dessutom är det nya gränssnittet betyd-och dessutom är det nya gränssnittet betyd-
ligt mer lättillgängligt och modernt.ligt mer lättillgängligt och modernt.

Sidorna är responsiva, vilket innebär att in-Sidorna är responsiva, vilket innebär att in-
formationen presenteras utifrån vilken typ formationen presenteras utifrån vilken typ 
av plattform du använder - dator, mobil eller av plattform du använder - dator, mobil eller 
surfplatta, allt funkar lika bra!surfplatta, allt funkar lika bra!

Du loggar enkelt in på Mina sidor via vår Du loggar enkelt in på Mina sidor via vår 
webbsida eller genom att skriva in minasidor.webbsida eller genom att skriva in minasidor.
hemab.se i din webbläsare. Du kan läsa mer hemab.se i din webbläsare. Du kan läsa mer 
om Mina sidor på www.hemab.se/minasidor. om Mina sidor på www.hemab.se/minasidor. 
Ta en titt redan idag!Ta en titt redan idag!

få koll på förbrukningen med 
nya mina sidor

på smitingen 28 juli!
Den 28 juli kommer vi, tillsammans med  
ServaNet, stå på Smitingen och bjuda på 
glass. Vi finns på plats klockan 11-14.*

Efter två års pandemi saknar vi att träffas  
ansikte mot ansikte, tillgängliga för frågor eller 
bara en pratstund. Därför hoppas vi på många 
besökare som är sugna på att spela Cornhole 
eller bara träffas en stund med oss. Barnen 
bjuder vi på glass under tiden. 
Du har även chansen att delta i en tävling om 
HÄR Presentkort som du kan använda i ett 
stort antal butiker i Härnöand. Hoppas vi ses!

* i händelse av dåligt väder ställs aktiviteten in.

Vi ses

En riktigt grön 
och skön sommar 

önskar v i  er 
a l la!

Om du behöver nå oss 
har vår Kund service  
öppet som vanligt, hela 
sommaren; helgfria var
dagar klockan 07.00
15.00. 
Du når oss via epost 
info@hemab.se eller  
telefon 0611-55 75 00. 
För avvikande öppet
tider se vår webbsida 
www.hemab.se.


