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Spillvärme värmer  
fjärrvärmekunder

Tonvis med matavfall 
blir jord i Älandsbro

Kolla in HEMABs  
nya hemsida
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Läs mer på sid 2

DU ÄGER OSS!
HEMAB är ett helägt kommunalt 
bolag. Det betyder att det är du 
som kommunmedborgare som 
äger oss! 

INGEN JÄTTEVINST! 
BARA BRA PRISER
Vi behöver inte göra jättevinster 
utan vill istället ge dig som bor 
i Härnösand  bra priser. Därför 
blir det billigare för dig.

VIKTIGA ÅRTAL!
2008 Vi beslutar att vi vill ge våra 
kunder länets lägsta priser på fjärr-
värme, elnät, vatten och renhållning. 
I Nils Holgersson-undersökningen* 
ligger vi då på plats199 i Sverige, 
av 290 kommuner.

2012 I år, bara fyra år senare, 
har Härnösand klättrat till plats 84 i 
Sverige! Och nästa år kommer vi att 
placera oss ännu bättre!

Hemab ger valuta för pengarna. Vårt mål är att ge dig länets lägsta 
priser. Jämfört med medelpriset i länet på elnät, vatten, fjärrvärme 
och renhållning sparar du mycket pengar på att vara vår kund.

Så gynnas vi i Härnösand 
av Hemabs låga priser

EXEMPEL 1: Familjen i villa

Så mycket sparar medelinkomstfamiljen  
som bor i villa på att vara kund hos HeMAb*

EXEMPEL 2: Företaget som förbrukar mycket el

Så mycket sparar företaget bioNorr på att 
vara elnätkund hos HeMAb

EXEMPEL 3: Ökad köpkraft för Härnösandsborna

Tack vare HeMAbs priser har vi i Härnösand 
cirka 35 miljoner kronor mer i köpkraft  
under 2012 

VINST MED HEMAB cA  35 miljoner kr

VINST MED HEMAB cA  2 700 kr/år

VINST MED HEMAB cA  1 400 000 kr/år

35
* Jämförelsen gäller oavsett om du är fjärrvärme- eller elnätskund.  
Pris jämfört med leverantörer i Västernorrland.* Se artikel sidan 2

Jämfört med intilliggande elnätföretag.

Det motsvarar en skattesänkning på cirka 45 öre.



 

Du kan lita på oss!
Dygnet runt, året om 
finns vi tillgängliga. 
Behöver du oss utanför 
ordinarie arbetstid når 
du oss på:

jourtelefon 
0611–55 75 55

Namn: Johan Berg
Ålder: 37 år 
Familj: Fru och 2 barn, 3 och 
6 år gamla 
År på HEMAB: 1 månad
Bor:  Lägenhet i Östanbäcken
Fritidsintressen: Flugfiske, 
spela volleyboll, spela golf när 
jag hinner

Hallå där

Vad gör du på jobbet?
– Som distributionschef ansvarar jag för 
fjärrvärmenätet då det gäller nya anslutnin-
gar och reinvesteringsplaner. Men jag har 
bara jobbat en månad och hittills har det 
mest handlat om att sätta sig in i jobbet, 
rutiner och sådant.

Vad har du gjort tidigare?
– Jag har jobbat med att rita, projektera 

och bygga fjärrvärmenät sedan 2003. 
Senast var jag anställd av konsultföretaget 
Grontmij i Örebro. Jag har också jobbat 
åt Eon.

Hur kom det sig att du hamnade i 
Härnösand?
– Jag pluggade här i mitten av 1990-talet 
och träffade då min fru, som är från 
Nyland. Nu har vi bott i Närke många år, 

men vi har länge tänkt tanken att flytta till 
Härnösand, bland annat för att min fru har 
sina syskon här i stan. När det här jobbet 
dök upp så slog vi till. Min fru är lärare och 
till att börja med vikarierar hon sig fram, 
men vi hoppas att hon snart har en fast 
tjänst.

julgransplundring
Söndag den 20 januari är 
det julgransplundring på 
Kraftvärmeverket. Så boka in det 
i kalendern redan nu! Mer info 
kommer på www.hemab.se

 Vad vill du läsa?
Var med och påverka innehållet 
i HEMABinfo. 
E-posta önskemål, idéer och 
synpunkter till:
lina.landell@hemab.se

Besök
nya
hemab.se
■  Gör ett besök på www.hemab.se om du inte redan gjort det. 
Det går lika bra att surfa in från en dator som att använda din 
mobiltelefon eller surfplatta. Njut av de härliga filmerna, ta del av 
aktuell produktionsdata och all annan information som vi laddat 
hemsidan med. Nu kan du också träffa oss på Facebook.

tack för ris och sly
Visste du att Härnösandsborna under 
årets första sju månader har bidragit 
med ris och sly till fjärrvärme- och 
elproduktionen i Härnösand mots-
varande 152 villors årsförbrukning av 
värme.

HeMAB 
sponsrade 
fIrSt leGo 
league
I november var det åter dags för 
FIRST LEGO League, en tävling i 
LEGO-robotbygge och problem-
lösning för skolungdomar 10-16 år. 
Syftet är att på ett kul och spännande 
sätt stimulera barnens intresse för 
naturvetenskap och teknik/matema-
tik. Till tävlingen på Härnösands 
Teater kom lag från Umeå i norr till 
Hudiksvall i söder.

Vindkraftstävling 
för barn
Alla som går i årskurs 1-6 kan vara 
med i HEMABs vindkraftstävling. 
Uppgiften är att svara på frågan 
“Vad är vindkraft för dig?” genom att 
rita, måla eller skapa på annat sätt. 
Vinnarna får häftiga priser till hela 
klassen. Läs mer på www.hemab.se
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Ställ ut sop-
tunnan i tid
Tömningen av soptunnor påbörjas 
redan klockan 06 tömningsdagen. 
Så ställ gärna fram soptunnan redan 
kvällen före för att säkert få den tömd.

Johan Berg, 
nyanställd distributionschef för affärsområde Fjärrvärme

Sundsvalls matavfall 
till Härnösand
■  Från januari 2013 kommer allt insamlat matavfall från 
Sundsvall att komposteras vid Älands avfallsanläggning.  
Ett tvåårigt avtal är tecknat mellan REKO Sundsvall AB och 
HEMAB.

–  Vi räknar med att ta emot 3 000-4 000 ton per år, vilket 
motsvarar två långtradare i veckan, säger Peter Häggström, affärs-
områdeschef  Renhållning vid HEMAB.

Samma bilar som transporterar Härnösands hushållsavfall till 
förbränning i Sundsvall kommer att användas. På vägen tillbaka till 
Härnösand tar de helt enkelt med sig Sundsvalls matavfall. 

– På så sätt får vi en rationell och kostnadseffektiv hantering, 
säger Peter Häggström.

Slutprodukten i form av jord kommer användas som sluttäck-
ningsmaterial på avslutade deponiytor.

Mer spillvärme från pelletsfabriken
■  Användningen av spillvärme vid produktionen av 
fjärrvärme vid Kraftvärmeverket kommer att öka med 
30-50 procent. Det blir effekten av ett nytt avtal som 
tecknats mellan SCA Bionorr AB och HEMAB.

– Priset på spillvärmen är anpassat för att möta 
HEMABs behov av timvis produktionsplanering.  
Vi är glada över avtalet som gör både Härnösandsborna 
och miljön till vinnare, säger Marcus Tärnvik, affärs-
områdeschef  Fjärrvärme.

Stefan Rönnqvist,  marknadsdirektör, SCA Bionorr 
är också nöjd. 

–  Vi arbetar löpande med åtgärder för att uppnå en 

effektiv produktion och för att hushålla med resurser på 
bästa sätt. Det nya avtalet om leverans av spillvärme till 
HEMAB ligger helt i linje med detta. Det känns posi-
tivt att vi på SCA Bionorr kan bidra till en miljömässigt 
bra lösning och därigenom uppvärmning i Härnösand 
genom inte bara vår kärnverksamhet att producera 
träpellets utan även industriell spillvärme.

Spillvärme från SCA Bionorrs pelletsfabrik utgör 
cirka 15 procent av den totala energiomsättningen på 
250 GWh vid Kraftvärmeverket. Största delen av ener-
gin utvinns ur trädbränslen, torv, deponigas och pellets.

Stefan Rönnqvist, marknadsdirektör Bionorr och Marcus Tärnvik, affärsområdeschef Fjärrvärme, är glada för det nya avtalet  
som gör att användningen av spillvärme från BioNorr för fjärrvärmenätet ökar kraftigt.

Tävling!

Boka in!

Tack!

Kom ihåg!

Så värnar HEMAB 
om Härnösand

■  2008 låg HEMAB på plats 199 bland Sveriges 290 kommuner 
i totalranking i Nils Holgersson-undersökningen*. År 2012 har 
HEMAB klättrat rejält och ligger på plats 
84 i Sverige.

– Tack vare målmedvetet arbete har vi 
varje år avancerat i ranking och att vi nu 
ligger på plats 84 är vi stolta över utifrån 
de förutsättningar vi har som liten aktör 
i en Norrlandskommun, säger Ingemar 
Forzelius.

Totalt ligger HEMAB på andraplatsen i 
Västernorrland.

– Just nu ligger Sundsvall etta i länet, 
men jag är ganska säker på att vi passerar 
även dem nästa år, säger Forzelius.

Kommunen är en långsiktig och klok 
ägare som ser till att HEMAB kan ge före-
tag och boende i Härnösand låga priser. 
En villaägare i Härnösand sparar 2700 kronor per år på att HEMAB 
håller en låg prisnivå.

– För en familj med villa motsvarar skillnaden en skattesänkning 
på 45 öre, säger styrelsens ordförande Ingvar Viklund.

* På www.nilsholgersson.nu redovisas fakta bland annat om de prisskillnader 
som finns mellan olika kommuner.

Om företag och boende i Härnösand får mer kvar i plånboken 
efter att räkningarna är betalda blir köpkraften större.  
HEMABs ambition är att Härnösand långsiktigt ska ha länets 
lägsta priser.
– Det har vi redan när det gäller vatten och avlopp för 
flerbostadshus samt fjärrvärme för alla hushåll, säger HEMABs 
VD Ingemar Forzelius.

” Just 
nu ligger 
Sundsvall etta 
i länet, men 
jag är ganska 
säker på att vi 
passerar även 
dem nästa år.”



Istället för att skicka julkort bidrar 
vi med en slant till projektet ”Vuxna 
på stan”. Dessutom deltar vi med 
personal i nattvandring i centrala 
Härnösand.
 
Det tycker vi känns 
rätt i juletider.

God Jul &
Gott Nytt År!



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
Produktion: Alltid Marknadsbyrå

vi skapar goda förutsättningar för 
Härnösand genom att ihärdigt arbeta 
för att ge dig länets lägsta priser.  Vi har 
redan uppnått målet på flera områden 
men vi fortsätter det långsiktiga arbetet. 
Mer om vad det innebär konkret för 
dig och Härnösand kan du läsa om 
på sidan ett och två här i årets sista 
HEMABinfo.

mycket positivt känns de steg vi 
tagit tillsammans med SCA Bionorr, 
vilket innebär att vi kan använda 
30-50 procent mer spillvärme då vi 
producerar fjärrvärme.  Tillsammans 
skapar vi ännu bättre förutsättningar för 
vår gemensamma miljö. 

vi arbetar varje dag hårt för att ge 
dig störningsfria leveranser, men ibland 
uppstår trots våra ansträngningar ändå 
driftstörningar. Uppstår en sådan situa-
tion - kom ihåg att vi finns tillgängliga 
dygnet runt för att avhjälpa felet. 

från mig och alla medarbetare på 
HEMAB, vill jag önska dig en riktigt 
god jul och ett gott nytt år!  
Vi ses väl i början av 2013 på vår 
julgransplundring?

HEMABinfo

ORD FRÅN INGemaR

Ingemar Forzelius, VD

■  Nu byggs en ny pulkabacke i slalombacken på Vårdkasen. Pulka-
backen ska vara klar att använda direkt i vinter och har kommit till med 
hjälp av så kallade vindkraftspengar. 

När de två vindkraftverken i Vårdkasområdet byggdes avsattes en 
procent av investeringen, 640 000 kronor, till riktade satsningar på 
friluftslivet i området. 70 000 kronor av den summan används nu till 
pulkabacken.

– Bygget av pulkabacken är ett skolboksexempel över hur vi tycker 
att de avsatta pengarna ska användas, säger Andreas Einarsson, marknads- 
och informationschef på HEMAB. Och det finns alltså mycket pengar 
kvar att använda till andra saker. 

Pulkabacken placeras i direkt anslutning till klubb- och fikastugan.
– Det gör den till ett perfekt komplement för gästande barnfamiljer 

med barn i olika åldrar. Pulkabacken ska bli ett attraktivt och säkert alter-
nativ för alla besökare, säger Per Sander, ordförande i Härnösands Alpina 
Klubb. 

Förutom engångssumman på 640 000 kronor avsätts även årligen en 
procent av bruttointäkterna från vindkraften, uppskattningsvis 70000-
100 000 kronor, till satsningar i området. Vad pengarna ska gå till avgörs  
i samråd mellan HEMAB, Härnösands kommun och föreningarna  
i området. 

– Det finns många förslag på hur både sommar- och vinteraktiviteter 
kan utvecklas och myllra av liv året runt, säger kommunens fritidschef 
Bertil Ericsson.

Pulkabacke byggs på  Vårdkasen

Vinter i
Härnösand!




