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Välj bort 
plasten. 
Använd 
matavfallspåsen 
två gånger!

Sedan i somras har kunder på Ica Maxi och 
Stora Coop i Härnösand kunnat göra det 
miljösmarta valet att använda en matavfalls
påse i papper till frukt och grönt, istället för en 
plastpåse.

Satsningen har tagits emot väl av kunderna och 
efter utvärdering i september förlängdes testperio-
den till slutet av mars.

Först frukt — sedan matavfall = dubbel nytta!
Tanken med satsningen är primärt att minska 

ner på plastanvändningen, men även återbruk  
genom att matavfallspåsen används två gånger - 
först till frukt och grönt i butiken och sedan till mat-
avfall hemma. Praktiskt och miljösmart!

— Starten har varit väldigt lyckad och vi har bara 
fått positiva kommentarer om papperspåsarna, 
konstaterar Niklas Jonsson, stormarknadschef på 
Stora Coop.

Magnus Winges, Icahandlare på Ica Maxi, håller 
med om kundernas respons:

— Många undrar varför inte alla handlare har 
kommit på den här idén, konstaterar Winges.

Väljer plast av gammal vana
Den nya testperioden sträcker sig fram till slutet 

av mars 2020 och både handlarna och HEMAB 
hoppas på att ännu fler ska välja ett miljö mässigt 
bättre alternativ till frukt och grönsaker.

— När vi har varit på plats ute i butikerna och 
pratat med kunder har många sagt att de av 
gammal vana tar en plastpåse och andra hittar 
inte papperspåsarna, säger Andreas Einarsson,  
Chef för Kommunikation och marknad på  
HEMAB. Vi tror att fler väljer papperspåse om de 
finns lika tillgängliga som plastpåsarna. Därför har 
vi i samarbete med Edmolift tagit fram en påshålla-
re som ska underlätta exponering av påsarna. Det 
känns väldigt positivt att handlarna är så engage-
rade i frågan, konstaterar Einarsson. Vi hoppas att 
fler butiker vill haka på.

Gör en insats för miljön nästa gång du handlar 
- välj bort plasten och ta en papperspåse istället!

Vi är Härnösand Energi & Miljö AB (HEMAB)!

Per Skytt och Tommy Åström jobbar som 
elmontörer på HEMAB. Det är de som till
sammans med sina kollegor på Elnät ser till 
att staden blir upplyst med stämningsfylld 
belysning under mörkaste vintertid.

Julbelysningen på broar, i träd och över gator 

och torg är något vi lätt tar för given när den plöts-
ligt finns där. Bakom magin står Per och Tommy, 
som jobbar på hög höjd och på obekväma tider 
för att vi ska få njuta av julljusmyset.

Över 50 000 ljuspunkter
De stora ljuskloten på Nybrogatan var en nyhet 

i julbelysningen förra året, då HEMAB, Härnö-
sandshus och Härnösands kommun gick ihop 
och finansierade dessa. I år byttes belysningen 
på flera broar och över Nybrogatan ut. 

Att montera belysning är inget nytt för Per och 
Tommy, men de uppskattar att få göra lite andra 
uppdrag som avbrott i vanliga vardagssysslorna.

— Att få klura ut hur matningen ska ske och 
hitta lösningar gör ju att jobbet blir mer varieran-
de, konstaterar Per.

Totalt lyser över 50 000 lyspunkter upp staden 
i ett trettiotal ljusslingor och trädbelysningar. Ett 
tidskrävande arbete.

— Vi behöver jobba på när det är mindre trafik, 
så det blir lite sent ibland. Men det blir ju fint, så 
det är det värt, konstaterar Tommy. 

Numera är det LED-belysning som gäller. Bor-
ta är de gamla lamporna som lättare gick sönder 
och var mer energikrävande. Även julbelysning 
ska vara hållbar!

HEMAB har cirka 140 anställda inom verksamheterna elnät, 
fjärrvärme, återvinning, vatten, elförsäljning, vindkraft, biogas 
och infrastruktur för laddning av elbilar.  Vi fyller en viktig funk-
tion i Härnösands fortsatt positiva utveckling och tar en aktiv roll 
i lokal samhället, exempelvis inom skola och integration. Hållbar-
het är viktigt för oss och vi ser mångfald som en styrka.

HEMAB kommer med julstämning HEMABs medarbetare Per Skytt och 
Tommy Åström ser till att vi får julfint på 
gator och torg.

personer kom på vår Julbytardag på Kretsloppsparken de 7 december. Julstämningen satt som en smäck 
denna kyliga december lördag när julprylar bytte ägare och vi tillsammans slog ett slag för återbruk. 
Evenemanget var mycket uppskattat och kommer högst troligt upprepas nästa år. Mera återbruk!



användes elektrisk 
julgransbelysning för 

första gången. 
När ljusslingan går 

sönder sorteras den 
som elavfall.
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ÖPPETTIDER HUVUDKONTOR

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

Vi      Härnösand

meter julklappspapper  
tillverkas varje år hos 

Nordens ledande  
julpappersproducent.
Kom ihåg att sortera 

pappret som pappers-
förpackning!

60 000 000

Nu kan 
du köpa 
solvärme 
av oss!

Ingen plast i matavfallet
Ingen plast i matavfalletVi önskar oss bara matavfall och ingen plast. Plasten trasslar in sig och förstör maskin delar när vi producerar biogas. Bioplast och vanlig plast är lika illa. Vi vill bara ha mat avfall.
Fler fossilfria fordonFler fossilfria fordonVi önskar att fler väljer fossil fria alternativ när de köper fordon. Allra helst vill vi ha fler biogas-bilar så att vi blir fler som sluter det lokala krets loppet.
Lokalproducerad,  Lokalproducerad,  förnybar el till flerförnybar el till flerVi önskar att fler tecknar el avtal med oss och får ta del av den förnybara el vi produ cerar på vårdkasen, spjutås och  i kraftvärme verket.

Mer klimatsmart Mer klimatsmart fjärrvärmefjärrvärme
Vi önskar att fler får tillgång till trygg och go värme som är enkel, säker och prisvärd.
Mindre trassel i Mindre trassel i reningsverketreningsverket
Spola bara ner det som passerat kroppen och  toapapper, tack! 

HEMABsHEMABs

Lena har ordet
FÖRMÅNEN ATT FÅ LEVERERA SAMHÄLLSNYTTA

Det har vi på HEMAB, varje dag! Och snart får vi lägga ännu ett händelserikt och roligt år bakom oss.  
Förutom de dagliga, så självklara och så viktiga leveranserna av el, vatten, värme och återvinningstjänster, 
har vi fått fortsätta att utveckla verksamheten. I det lilla och i det stora. Julbytardagen som exempel på det 
lilla och kolfilterbyggnation på det stora. Det är med glädje som vi äntligen har satt spaden – eller snarare 
gräv skopan – i backen. Det har pratats om det i många år, men nu är vi på gång! Vindkraft, vädersäkring, 
ombyggd biogasanläggning och även ett större underhåll av fjärrvärmen är andra exempel. Ni ska alltid kunna 
lita på en trygg, prisvärd och genuint hållbar uppvärmning från vårt fjärrvärmesystem. Så vi önskar er varma 
och trevliga helger, och vi ser fram emot att mötas i många sammanhang även nästa år! 

Lena av Geijerstam Unger, vd HEMAB

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

ÖnskelistaÖnskelista
Från och med 
års skiftet levererar 
vi solvärme till våra 
fjärr värmekunder. 
Nu kan våra fjärrvär-
mekunder teckna 
sig för solvärme, 
med leveransstart 
från första januari. 
1/12-31/1 kan du 
max teckna dig för 
5 MWh. Efter sista 
januari kommer det 
vara fritt fram att 
köpa mer. Vi gör så 
för att ge fler kunder 
möjlighet att köpa 
solvärme. Läs mer 
om solvärme på vår 
webbsida!

av alla stopp i avlopps nätet 
orsakas av nerspolat fett. 
Använd miljötratten och 

lämna fettet på återvinnings-
centralen istället. Tratten 

hämtar du kostnadsfritt hos 
oss på HEMAB!

80 %

God jul & God jul & 
gott nytt år!gott nytt år!

Nyhet!

Från oss alla till er alla


