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Vindkraften 
på Spjutås
Nu reser vi de nya vind-
kraftverken för framtidens 
energiförsörjning.

Biogasproduktionen i Äland 

går bättre än någonsin. Vi 

har haft ökad produktion av 

biogas sedan i maj, och augus-

ti månad var extremt bra. Vi 

hoppas att trenden håller i sig!

Jonas Jacobsson är Platschef på 
i Äland, där biogasanläggningen 
ligger. Han är mycket nöjd med 
utvecklingen.

— I en väl fungerande biogas-
anläggning kan man räkna med en 
produktion av ca 200 m3 gas per in-
matat ton matavfall. I augusti hade 
vi en produktion på 225 m3 per in-
matat ton mat vilket är väldigt bra, 
konstaterar han.

Andra förbättringar är att delen 
som krossar sönder matavfallet 
har justerats för att kunna hålla 
en kontinuerlig inmatning.  Vi har 
även sett till att justera TS-halten, 
som visar hur mycket vatten och 
hur mycket torr substans det finns 
i ett material. 

— Vi har helt enkelt gett bakte-
rierna som skapar biogas av matav-
fallet bättre förutsättningar att trivas, 
säger en nöjd Jonas. 
Läs gärna mer om vår biogas-

anläggning på www.hemab.se

HEMABs biogas bättre 

än någonsin!

Nu har arbetet med att resa de två nya vind-

kraftverken på Spjutåsberget kommit igång 

och vår leverantör jobbar för fullt med bygget. 

För oss på HEMAB är ambitionen stark att bidra 
till de nationella miljö målen gällande bland annat 
förnybar energi. Därför är vi nu glada att jobbet 
med att bygga de två nya vindkraftverken äntligen 
är igång!

Precisionskrävande jättepussel

Det är inget enkelt pussel att lägga - arbetet med 
att lyfta de stora delarna på plats som tillsammans 
utgör de nya vindkraftverken. Byggplatsen är full 
av aktivitet och arbetet kräver både precision och 
kunskap. 

Totalt arbetar 15 personer på platsen för byg-
get. Fyra personer planerar och koordinerar, ett 
team är kopplat till kranarna och ett annat team 
genomför montage och förbereder inför lyft. De 
kommer hit från Storbritannien, Spanien, Ungern, 

Danmark, Tyskland och Polen genom Siemens 
Gemesa, som är leverantör. Säkerhetstänket 
hålls högt och varje morgon är det genomgång av  
dagens arbete för att alla ska ha full koll. Inget 
slarv och inget hastverk - det får hellre ta tid än att 
det ska hända något. 

Ny teknik ger större produktion

Med ny, utvecklad vindkraftteknik får vi en  
betydligt högre produktion i dessa två vindkraftverk 
jämfört med de två som redan finns på Vårdkasen.

—Verken kommer att kunna producera upp till 
24 000 MWh per år tillsammans, vilket innebär att  
HEMAB kommer att ha en egen, förnybar elpro-
duktion motsvarande cirka 25 procent av Härnösands  
totala elbehov. Vi tycker det är fantastiskt, säger Pär 
Marklund, Projektledare på HEMAB. 

Senast i december ska de båda verken vara 
driftsatta, provade och överlämnade till HEMAB.

Välkommen till nya HEMAB info!

Vi är idag glada att kunna presentera den nya formen av 
HEMAB info. Vi hoppas du ska gilla det du ser och tycka 
informationen är intressant. Som vanligt finns HEMAB info 
även att tillgå digitalt, på vår webbsida www.hemab.se
Välkommen dit också!

Vindkraftverken i siffror

Tornhöjd: 114 meter 
Antal delar i tornet: 5
Vikt respektive torndel: 50-88 ton
Bladens längd: 64,5 meter
Bladens bredd: 4,5-3,0 meter
Rotorns diameter: 132 meter
Generator: 3,55 MWh
Årsproduktion: ca 12 GWh per verk

Arbetsfordonen ser 
ut som leksaksbilar 
när vi tar en bild från 
ovan. Huvudkranen 
som lyfter delarna 
till vindkraft verken 
sträcker sig 133 meter 
upp och enbart en av 
larvfötterna väger 58 
ton. Totalvikten är över 
1 000 ton.

Rotorblad

Generator

Maskinhus

Växelström Transformator-

station
Växelström El till dig



Bilresan ut mot Dala är med sina sjöar 

och snirkliga vägar hisnande vacker. 

Grusvägen knastrar under bildäcken när 

vi anländer till vad som kommit att bli ett 

av Härnösands mer välkända besöksmål.

De röda byggnaderna med vita knutar och de 
bökande grisarna i sin hage ramar in den idyl-
liska atmosfären som i det närmaste känns 
som ett Bullerbyn i miniformat. Här, mitt ute i 
vad som kan upplevas som ingenstans, tillver-
kas världens bästa gin – en smått osannolik 
tanke.

Inne i destilleriet brummar lokalkändisen Ma-
rit som är den kopparpanna från vilken drycken 
produceras. Det är varmt där inne och en på-
taglig doft av enbär sprider sig i rummet. I vän-
tan på grundaren Jon Hillgren möter vi Magnus 
som stökar undan efter gårdagen provning. Vi 
får en snabb genomgång i hur Hernö Gin fram-
ställs och vilka de unika beståndsdelarna är. 
Begrepp som blommighet och citrusfräschör 
varvas med älgört och kassiabark. 

Tusentals besökare

Det är slående hur man arbetat med att be-
gripandegöra framställningsprocessen och det 

är inte svårt att förstå varför tusentals besökare 
årligen vallfärdar hit för att ta del av kunskapen 
om och kärleken till produkten som medarbe-
tarna förmedlar. Med passionen som drivkraft.

Vi får en pratstund med Jon Hillgren, ägare  
och grundare av företaget. Han har sedan 

2012 byggt upp verksamheten med sig själv 
som närmsta granne i Dala, strax utanför Här-
nösand. Nu har företaget nio anställda som alla 
arbetar med att förverkliga Jons passion och 
vision. 

– Mitt intresse för gin uppstod i London 
1999 när jag åkte dit som bartender och intres-
set övergick i en passion för drycken, säger Jon.  
Det handlar om smaker helt enkelt. Min drivkraft 
när jag startade bolaget handlade om att göra

en produkt som i grund och botten passade mig 
själv bättre.

Av prissamlingen att döma passar sma-
kerna fler än bara ägaren själv. Idag är  
Hernö Gin det mest prisbelönta gindestilleriet 
i Europa sedan 2013 och utsett till World’s 
Best Gin två år i rad. Världen är arbets fältet 
och Hernö Gin finns att avnjuta i både Asi-
en och Australien och allt utgår från den röda 
byggnaden med de vita knutarna.

– Jag ser ett mervärde i att ha produktio-
nen i vår närmiljö och den kontext vi befin-
ner oss i här ute, förklarar Jon. Närheten till 
naturen och den genuina känslan det förmed-
lar är viktiga beståndsdelar för oss. Jag vill 
att vi ska vara en levande landsbygd, samti-
digt som jag vill att det ska finnas en stadskär-
na, ett levande Härnösand och då måste man 
bidra. Självklart skulle det vara billigare att 
göra vissa delar av produktionen på andra orter  
eller utomlands men det finns ett självändamål i 
att den här bygden får leva.

Lokalproducerat framför allt

Att det genuina är viktigt för Jon Hillgren och 
produkten Hernö Gin går inte att ta miste på. 

Han tänker lokalproducerat i alla led det är 
möjligt och hade klimatet varit det rätta hade 
både kanel och citroner kommit från gården. 
Den elström som krävs för att hålla igång pro-
duktionen går att få närproducerad och då blev 
valet enkelt.

– Vår relation med HEMAB är väldigt bra. 
Vi vill jobba med lokala aktörer och finns det en 
lokal elproducent med egna vindsnurror så vill vi 
självklart jobba med dem, slår Jon fast.

Under samtalet brummar Marit vidare och 
från en tappkran rinner dagens destillat ut och 
väntar på att buteljeras för vidare transport ut 
i världen. Det råder ingen tvekan om att Her-
nö Gin är producerat med kärlek och med ett 
genuint intresse av att utveckla lokalsamhäl-
let. Och i varje droppe som rinner ned i någons 
strupe finns en liten del av Härnösand, oavsett 
om den intas i Sydney eller Sundsvall.

Vill du, precis som Jon, ta del av den  

lokalproducerade, förnybara el vi på  

HEMAB producerar? Kontakta oss så 

berättar vi mer!
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ÖPPETTIDER HUVUDKONTOR

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

”Vår relation med  

HEMAB är väldigt bra. 

Vi vill jobba med lokala 

aktörer.

Mitt Härnösand
Jon Hillgren

– Det finns ett 
självändamål i att 
den här bygden får 
leva.

2020
ska Härnösands elnät vara 

vädersäkrat för att förbättra 

leveranssäkerheten och mini-

mera risken för elavbrott. Just 

nu jobbar vi från Saltvik till 

Älandsbro. Var rädda om 

varandra i trafiken! 

Lena har ordetOM UTVECKLING, JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
Någon har sagt att förändringen aldrig mer kommer att gå så långsamt som nu. Ändå tycker nog fler 
än jag att det går rätt fort nu. De branscher, som HEMAB verkar inom, utvecklas mycket snabbt och 

förväntas bidra till många av de nödvändiga lösningarna för ett allt mer hållbart 
samhälle. Socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det betyder att det pågår mycket 
förändringsarbete hos oss för att kunna fortsätta leverera hög samhällsnytta till 
låga priser och möta framtida behov. En stark utveckling är inte möjligt om vi inte 
tar vara på en mångfald av människors kompetens och erfarenheter. Därför gör det 
oss extra stolta att vi är nominerade till det viktiga Jämlikhetspriset, som delas ut 
vid Företagsgalan i oktober. Vi ser det som ett kvitto på att vi är på rätt väg, att vi gör 
avtryck även ute i samhället!

Lena af Geijerstam Unger, vd

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


