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Stort 
intresse 
för 
Vindkraft-
pengar

Hela 30 ansökningar kom in till årets 
vindkraftpengar, varav åtta beviljades 
bidrag på sammanlagt 199 000 kronor. 
Bidrag som kommer leda till nya attrak-
tioner eller upplevelser för boende och 
besökare i Härnösand.

—  Det är glädjande att se att intresset för 
detta är så stort, säger Fredrik Olsson, chef 
Kommunikation och marknad på HEMAB. 
Vi är många som på olika sätt brinner för att 
utveckla vår hembygd och det fanns ett stort 
antal riktigt spännande projekt att titta på den 
här gången. Stort tack till alla föreningar som 
skickat in ansökningar!

Beviljade bidrag
På grund av det stora intresset har omfattande 
prioriteringar behövts göras och totalt har 
följande åtta ansökningar beviljats medfinan-
siering:

Vårdkasenpengar
• Bänkar och grillplatser - Härnösands OK
• Äventyrsbana och utegym - Hemsö IF
• Inköp av jolle - Härnösands Segelsällskap 
• Naturnära stig i Judeby längs Judeån - Väst-

bygdens intresseförening
• Barnaktiviteter, sommar 2021 - Säbra hem-

bygdsförening

Spjutåspengar
• Ny handikappanpassad flytbrygga i Värptjärn 

- SFK Strömsländan
• Grillplats och bod - Häggdångers intresse-

förening
• Vinterled och dass - Friluftsfrämjandet

Vad är vindkraftpengar?
HEMAB avsätter 1 procent av investeringen 

och 1 procent av bruttointäkterna årligen för 
Vindkraft Vårdkasen och Spjutås till satsningar 
på natur och friluftsliv i Härnösands kommun.  
Syftet är att bidra till satsningar som ökar 
attraktionsvärdet, höjer kvaliteten av och stimu-
lerar det rörliga friluftslivet, idrott- och natur-
upplevelser samt rekreation och turism.

Med rätt kunskap om hantering och om-
händertagande utgör asbest ingen fara 
för varken människor, djur eller natur. 
Den kunskapen har vi på HEMAB och 
därför tar vi emot asbest i Äland.

Asbest är ett naturmaterial som inte är 
farligt i sig. Det är dammet vid hantering som 
är hälsovådligt och som gör att den behöver 
hanteras varsamt.

— Omhändertagande av gammal asbest 
är ett viktigt miljö- och hälsoarbete som 
bland annat vi utför, säger Jonas Jacobsson 
Platschef vid Älands återvinningsanläggning. 
Med rätt rutiner och skyddsutrustning tar vi 
emot och placerar asbest ute i deponin för att 
sedan täcka över för slutgiltig förvaring.

Scanna QR-koden här 
intill om du vill se hur det 
ser ut när vi tar emot och 
hanterar asbest vid Älands 
återvinningsanläggning.

Du vet väl att vi hyr ut både container 
och flak till förmånligt pris? Om du har 
ett lite mindre projekt på gång så kan 
du välja en storsäck istället.

Som privatperson betalar du endast 3.900 
kronor per container för två dagar. Då ingår 
container, utställning och hämtning och 
du kan slänga nästan vad som helst i den. 
Elskrot, farligt avfall, flytande material och 
matavfall vill vi fortfarande få sorterat separat. 

Om du inte har behov av så många kubik-
meter erbjuder vi även storsäckar som rym-
mer en kubik vardera.

Alla priser för våra återvinningstjänster finns  
på vår webbplats: www.hemab.se/atervinning/
priser

Med sommaren och värmen ökar risken 
för fluglarver i ditt kärl för matavfall. 
Problemet beror på att flugor kommer 
åt att lägga ägg i matavfallet. Men det 
finns saker du kan göra för att minska 
risken för larver.

Det absolut viktigaste för att slippa larver 
är att försluta matavfallspåsen noggrannt. 
Överfyll den inte. Byt påse ofta. Om påsen är 
fuktig - lägg den i en ny, torr matavfallspåse 
innan du slänger den i kärlet. Aldrig plast!

Det finns ytterligare några saker du kan prova 
för att hålla flugorna borta:

• Om det är möjligt - ställ kärlet i skuggan
• Spraya ättika på kanten och botten av 

kärlet - det gillar inte flugorna
• Blanda upp matavfallet med hushålls-

papper så blir det inte lika fuktigt
• Skölj av räkskal eller fiskrens och vira in 

det i lite papper innan du slänger det i 
matavfallspåsen

asbest i äland

kan vi få ditt nummer?

storsäck och container

Storsäcken är ett 
smidigt alternativ 
för det lite mindre 
projektet

fluglarver i matavfallet

Vi har som mål att SMS-avisera alla våra drift-
störningar, så att du får besked direkt i telefonen 
om driftstörningar som berör dig. För att kunna 
göra det behöver vi ditt mobilnummer. Gå in på 
Mina sidor på www.hemab.se och komplettera 
dina kontaktuppgifter under ditt namn/Min profil,  
så kommer vi ett steg närmre ett personligt 
aviserings system! 
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ÖPPETTIDER HUVUDKONTOR

Måndag - fredag  07.00 - 16.00
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

Som du säkert har hört eller 
läst om, har biogas som for-
donsbränsle varit på tapeten 
den senaste tiden. Och inte 
alltid på det positiva sätt som 
detta högt förädlade avfall för-
tjänar. 

För att energisystemet ska 
fortsätta att vara robust och 
möjliggöra utveckling av sam-
hället, behöver energi och ef-

fekt balanseras. Det ska ge goda 
förutsättningar för mikroproduktion, 
laddning av elfordon, kanske nya 
effekt krävande industrier och mycket 
mer. Rätt mängd energi vid rätt tillfäl-
le, när du och alla andra behöver den! 

HEMAB är en av de aktörer som job-
bar för att energisystemet ska ge de 
bästa förutsättningarna framåt. Bio-
gas som fordonsbränsle hjälper på 
ett fantastiskt sätt till att balansera 

energi systemet, precis som produk-
tionen av fjärrvärme är avgörand e 
för energibalansen vintertid. Det är 
så genuint klokt, att jag är övertygad 
om att våra beslutsfattare kommer att 
landa i ett bra beslut.

Med det vill jag önska er alla en riktigt 
skön sommar!

Lena af Geijerstam Unger, VD

ETT FÖRÄDLAT AVFALL SOM FÖRTJÄNAR BÄTTRE

Invasiva arter är växter och djur som inte hör hemma i vår natur-
liga flora och fauna och som riskerar att ta över. För att bevara 
den biologiska mångfalden behöver vi hjälpas åt att stoppa ut-
bredningen av oönskade, främmande växter i våra trädgårdar. 
Därför har vi under våren inlett ett samarbete med Länsstyrel-
sen för att informera om invasiva arter och hur de ska hanteras.

— Invasiva arter är ett växande problem och därför valde vi att gå 
in i det här gemensamma informationsprojektet tillsammans med 
Länsstyrelsen, säger Irene Hedlund, Affärsområdeschef Återvin-
ning. 

Hantering av invasiva växter
Lupiner, jättebalsamin och jätteloka är tre exempel på invasiva 

arter som tenderar att sprida sig och slå ut inhemska arter. De kan 
sprida sig genom komposter eller flyttning av växter och jordlager. 
Det är därför inte tillåtet att slänga invasiva arter i naturen eller på 
en kompost. Istället ska de dras upp med rötterna och läggas i en 
sopsäck som du sedan försluter noggrannt och slänger i containern 
Energiåtervinning (tidigare ”Brännbart”) på någon av våra återvin-
ningscentraler.

— Vi bidrar med att sprida kunskapen om invasiva arter via våra 
chaufförer som kommer att hänga information på sopkärlen hos 
våra villa- och fritidshuskunder under sommaren. Vi hoppas att vi på 
detta sätt når fram direkt till härnösandsborna och kan hjälpas åt att 
bekämpa dessa invasiva arter, säger Hedlund.

Om du vill ha mer information om invasiva arter kan du besöka 
Naturvårds verkets webb https://www.naturvardsverket.se/Amnen/
Invasiva-frammande-arter/

INVASIVA ARTER

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 hämt-
ning på midsommarafton (fredag), så att 
ditt kärl töms redan på torsdagen den 
24/6. Alla berörda ska ha fått ett SMS om 
den ändrade hämtningen. 

Ändrad sophämtning 
i midsommar

Vi söker en Driftchef till  
Kraftvärmeverket
Vi söker dig som är en naturlig, trygg och er-
faren ledare som vill lyfta sin personal för att 
uppnå personliga och för verksamheten upp-
satta mål.

Du är ansvarig för produktion i våra anläggningar för 
kraft- och värmeproduktion. Det är därför viktigt att 
du har ett intresse för både administra-
tivt och praktiskt arbete i anläggningen. 
Du har energiteknisk utbildning på hög-
skolenivå, med goda kunskaper inom det 
energitekniska området.

Skanna QR
 för att läsa m

er om
 tjänsten 

på vår w
ebb!

Jättelokan är 
invasiv och kan 
dessutom orsaka  
svåra blåsor på 
huden.


