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Skönt med fjärrvärme

■  Anna och Mattias bodde tidigare i lägenhet och 
hade funderat på hus en längre tid. När första barnet 
var på väg blev det än mer aktuellt.

– Vi bodde på tredje våningen utan hiss, så det hade 
inte varit så praktiskt, säger Anna.
Dottern Svea föddes bara fyra dagar efter att de flyt-
tat in i sitt nya hus. Sedan dess har Svea växt och huset 
bytt skepnad. De förra ägarna byggde huset 1968 och 
bodde där alltså i 40 år!  
– Det var i grunden väldigt fräscht, men inte riktigt så 
som vi ville ha det, säger Mattias, som också drömmer 
om ett nytt garage på tomten.

För ett år sedan köpte Anna Gidmark och Mattias 
Jansson hus på Framnäsvägen. De gillade huset 
direkt och såg framför allt stora möjligheter att göra 
om det som de ville ha det.
– Och så var det ett stort plus att det hade fjärr-
värme!

– Att det redan fanns fjärrvärme i huset var en klar fördel, säger Anna Gidmark, som är mammaledig med dottern Svea.

Klart för två nya 
vindkraftverk

Ännu säkrare
leveranser

Familjedag på 
Vårdkasen
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Länets Lägsta Priser
HEMAB har länets lägsta 
priser på fjärrvärme för villa-
kunder. En villakund i Härnö-
sand som förbrukar 20 000 
kWh fjärrvärme per år får 
en totalkostnad på 13 400 
kronor. Motsvarande villakund 
i Sundsvall betalar 14 500 
kronor per år.

Mer förorenad 
jord behandlas
Nu sker en miljonsatsning på 
Älands avfallsanläggning för att 
skapa ännu bättre möjligheter 
att behandla förorenad jord. 
I och med det nya miljötillstån-
det från Länsstyrelsen, som 
kom under hösten, öppnades 
möjligheten att skapa en ny yta 
för icke farligt avfall. Just nu 
pågår projekteringen inför en 
totalentreprenad.
– Vi tar sikte på att vara 
igång med den nya ytan inför 
sommaren 2010, säger Peter 
Häggström, affärsområdes-
chef Renhållning.
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– Man behöver aldrig bry sig, det bara 
fungerar, säger Mattias Jansson.

Nu har flera väggar rivits för att 
öppna upp och i stort sett alla 
ytskikt har bytts ut. Huset är stort 
och den lilla familjen ryms gott 
och väl.
– Ja, vi utnyttjar väl inte hela 
huset - än. Men hellre för stort 
än för litet, säger Anna.
För ungefär tio år sedan bytte de 
förra ägarna ut oljepannan mot 
fjärrvärme och det såg Anna och 
Mattias som en stor fördel.
– Ja, framför allt för att det är 
så enkelt och praktiskt. Man 
behöver aldrig bry sig, det bara 
fungerar, säger Mattias. Även 
när det är så kallt som det var en 
period här i vinter.
– Hade det inte funnits fjärr-
värme så hade vi nog installerat 
det. Olja är ju inte försvarbart, 
vare sig miljömässigt eller eko-
nomiskt. Och jag har svårt att se 
något annat alternativ som är lika 
bra, säger Anna.

Allt fler väljer fjärrvärme
•	 Fjärrvärmenätet	täcker	i	stort
	 sett	hela	Härnösands	tätort
•	 HEMAB	har	drygt	1	600	
	 fjärrvärmekunder
•	 Den	enskilt	största	kunden	
	 är	nya	Saltviksanstalten
•	 Nästan	1	200	småhus	är	
	 anslutna	till	fjärrvärme
•	 2009	anslöts	55	nya	småhus

De fyra största fördelarna 
med fjärrvärme
•	 Tryggt	-	leveranssäkerheten	
	 är	mycket	hög
•	 Bekvämt	-	fjärrvärmen	sköter	
	 sig	i	princip	själv
•	 Ekonomiskt	-	fjärrvärme	är	
	 mycket	kostnadseffektivt
•	 Miljövänligt	-	fjärrvärmen	
	 kommer	nästan	enbart	från	
	 förnybara	bränslen



Lars Dahlqvist, 
nätansvarig VA

Namn: Lars	Dahlqvist	Ålder:	53
År på HEMAB:	9	månader	
Familj:	Sambo	och	3	barn	(varav	2	
utflugna)	Bor:	Lägenhet	i	Härnösand	+	
fritidshus	i	Vålånger	Fritidsintressen: 
Vara	ute	i	skog	och	mark	samt	i	fritids-
huset

Nu har en av de sista viktiga 
pusselbitarna fallit på plats för 
att uppföra och driva två vind-
kraftverk på Bräntberget och 
Solumsklinten nära Vårdkasen. 
I december kom beskedet att 
Miljöprövningsdelegationen god-
tar verkens lokalisering.

■  – Vi har arbetat med projektet 
i flera år och det här är ännu ett 
steg i rätt riktning i detta viktiga 

framtidsprojekt, säger HEMABs 
vd Ingemar Forzelius. 
Kommunen har tidigare upprättat 
och antagit en detaljplan för områ-
det och samråd har genomförts.
– Men det dröjer fortfarande ett 
par år innan siluetten av Härnö-
sand förändras, säger Ingemar 
Forzelius. 
Vindkraftverken innebär fortsatt 
utveckling som ger HEMAB och 
Härnösand ny energi. 

– Det känns jättebra att vi har 
fått tillståndet klart nu, säger 
Marcus Tärnvik, affärsområdes-
chef Fjärrvärme/Vindkraft. Nu 
när vi även har fått den frivilliga 
tillståndsprövningen i hamn hos 
länsstyrelsen känns det som att vi 
har ett starkt stöd hos allmänhet 
och myndigheter för den här 
satsningen.

Det nuvarande och de två nya vindkraftverken på Härnön. OBS! Bilden är ett montage. 
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Vad gör du på jobbet?
–	Jag	är	ansvarig	för	HEMABs	vat-
ten-	och	avloppsledningar.	Vi	rycker	
ut	vid	akuta	fel	som	vattenläckor	och	
stopp	i	avloppet.	Men	vi	hjälper	också	
till	med	att	tillfälligt	stänga	av	vattnet	
om	någon	behöver	det.	Och	så	har	vi	
förstås	planerat	underhåll	och	repara-
tioner	av	näten.

Det låter som att det kan bli 
mycket ibland?
–	Ja,	det	händer	att	det	kör	ihop	
sig.	När	det	är	kallt	ute	får	vi	fler	
anmälningar	om	vattenstopp.	Men	i	de	
flesta	fall	ligger	felet	inte	i	HEMABs	
nät,	utan	i	den	sista	biten	inne	hos	
fastighetsägaren.	

Har du något gott råd till 
fastighetsägare?
–	Oftast	beror	felen	på	att	ledningar	
fryser	sönder,	så	se	till	att	ha	tillräck-
ligt	varmt	runt	vattenledningar	och	
vattenmätare.

Du är rätt ny på HEMAB. Vad 
gjorde du tidigare?
–	Jag	jobbade	med	ungefär	samma	
saker,	fast	i	Danderyd.

Hur hamnade du i Härnösand?
–	Vi	har	alltid	tyckt	att	det	är	vackert	
här	och	för	sex	år	sedan	köpte	vi	ett	
fritidshus	i	Vålånger.	Där	har	vi	trivts	
så	bra	att	när	vi	fick	chansen	att	flytta	
upp	permanent	så	gjorde	vi	det.
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Gratis 
sandningssand!
Privata fastighetsägare i Härnö-
sands kommun kan utan kost-
nad hämta sandningssand 
utanför Svevia, Verkstadsvägen 
17. Sandutlämningen är öppen 
första och tredje tisdagen varje 
månad klockan 07-20. 
Max 200 liter/fastighetsägare. 

För mer info, Leif Näsman, 
0611–44 275, eller Roger 
Pettersson, 0611–44 272.

    HEMAB gästar 
     Villaägarna
16	mars	håller	Villaägarna	i	Härnö-
sand	årsmöte	kombinerat	med	
guidning	i	HEMABs	Kraftvärmeverk.	
Annonsering	kommer	att	ske	i	
dagspress.

Jourtelefon dygnet 
runt: 0611–55 75 55

Ja se det snöar!
På www.hemab.se under Gata/
Väg finns information om vad 
som gäller och vad du kan tänka 
på när vintern är här.

ServaNet ger dig bredband
■  ServaNet är numera din lokala part-
ner när det gäller datakommunikation. 
Företagare i Härnösand har möjlighet 
att beställa bredband via fiber i 
ServaNets nät och får därmed en snabb, 
tillförlitlig och smart kommunikation 
som håller in i framtiden. ServaNet 
har ett antal olika leverantörer som 
konkurrerar om dig som kund i vårt 
öppna nät, vilket gör priserna attraktiva 
och kvaliteten hög. Kontakta oss så försöker vi hitta en lösning 
som passar just dina behov! Ring ServaNets företagssäljare Ann 
Jonsson, 060 - 600 50 45, eller besök ServaNets kontor i anslut-
ning till HEMAB i Härnösand.

ServaNet	ägs	till	80	procent	av	Sundsvall	Elnät	och	till	20	procent	
av	HEMAB.

Ann Jonsson, ServaNet.

Jobba på HEMAB 
i sommar
Vi söker vikarier till Renhållningen. 
Har du C-körkort och eventuellt 
CE-kort, har erfarenhet och är 
serviceinriktad vill vi ha din ansö-
kan! 
E-posta den till info@hemab.se. 
Har du frågor, vänligen kontakta 
Renhållningen via vår växel, 
0611-55 75 00.

Vinnare i HEMAB’s
teckningstävling
■  Många skolelever deltog 
med fantasifulla och färg-
glada bidrag i HEMABs teck-
ningstävling. De tre vinnande 
bidragen hade skapats av 
Lukas Bergfors, Oskar Thor 
och Smilla Lundqvist. Alla 
tävlande fick pris. Tack till alla 
som deltog!som deltog!

teckningstävling

Smilla Lundqvist

Oskar Thor

Lukas Bergfors
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Gratis!

på Vårdkasen



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

Förra året fick HEMAB 60 nya 
fjärrvärmekunder. Det är glädjande 
att allt fler ser fördelarna med fjärr-
värme. Det är ett miljövänligt och 
bekvämt sätt att värma sitt hus och 
sitt varmvatten. Det låga priset som 
vi har hos HEMAB spelar naturligt-
vis också en roll. Vi resonerar så här; 
nyttan för Härnösand blir större om 
vi satsar på att hålla låga priser hellre 
än att generera stor vinst. 

Hela 93 % av våra fjärrvärmekunder 
(privat- och företagskunder) är nöjda 
eller mycket nöjda. Det är vi stolta 
över och den vetskapen hjälper oss 
i det fortsatta arbetet mot vårt lång-
siktiga mål; Länets Lägsta Priser. 

Ett annat glädjeämne är att vi tagit 
ännu ett steg i vårt viktiga framtids-
projekt - två nya vindkraftverk nära 
Vårdkasen. 

Apropå  Vårdkasen, vi ses väl den 
28 februari! Då bjuder vi tillsam-
mans med Brännans Alpina på gratis 
skidåkning i backarna.

HEMAB deltar i Earth hour
■  Världens största klimatmani-
festation, Earth hour, äger rum 
lördag 27 mars klockan 20.30-
21.30. Världsnaturfonden uppma-
nar alla företag och medborgare 
att vara med och bidra till åtgärd 
och eftertanke genom att släcka 
belysningen under en timme. 
Tack för att du också bidrar i 
denna manifestation och ägnar 
miljö, klimat och vår gemensam-
ma värld en tanke. 

Läs mer på Världsnaturfondens 
hemsida, www.wwf.se

Julgranar blev fjärrvärme
■  I slutet av januari kunde Härnösandsborna lämna sina julgranar vid 
Kraftvärmeverket, där de blev till fjärrvärme. Ett smart och klimatvän-
ligt sätt att värma Härnösand. Tack alla ni som lämnade er gran!

ges ut av
Härnösand Energi & Miljö AB
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Förra året fick HEMAB 60 nya 

ORD FRÅN INGEMAR

Ingemar Forzelius, VDIngemar Forzelius, Ingemar Forzelius, 

■  Vid Kraftvärmeverket byggs just nu ett hus för nya distributions-
pumpar.  
– Då allt fler har anslutit sig till fjärrvärme behöver vi högre pump-
kapacitet för att upprätthålla trycket i fjärrvärmenätet, berättar under-
hållschef Bengt Svensson. 
Två framledningspumpar har upphandlats och ska installeras under 
våren och anslutas till fjärrvärmenätet under sommaren. Nästa år 
kompletteras systemet med två returledningspumpar. De nya pump-
arna har en kapacitet på 150-1 100 kubikmeter i timmen och en maxi-
mal effektförbrukning på cirka 220 kilowatt.
– Fjärrvärmeleveranserna säkras genom att vi bygger ett redundant 
system, med två framledningspumpar och två returledningspumpar, 
säger Bengt Svensson.

Nya pumpar ger ännu
säkrare fjärrvärme


