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BOKSLUT INNEBÄR tid för summering och 
eftertanke. Jag ser tillbaka på 2008 som ett 
bra år och får många signaler om att våra 
kunder och ägare uppskattar vår lågprisin-
riktning. “Länets lägsta priser” är vårt mål!

Nu startar vi ett utvecklingsprojekt som 
ska rusta HEMAB inför framtiden. Vi skall 
ta vara på innovativa idéer, göra strategiska 
nyrekryteringar och kompetenshöjande 
insatser. Allt för att möta nya krav och 
utveckla medarbetare och verksamhet. 

HEMAB är nu delägare i ServaNet AB 
och våra medarbetare, som tidigare arbeta-
de med stadsnätet i Härnösand, tillhör nu 
ServaNet. För dig som kund innebär det 
större valfrihet och lägre pris. Jag rekom-
menderar er att ta kontakt med ServaNet 
för att diskutera bredbandsfrågor och nya 
möjligheter.

När kommersiella intressen inte längre 
tror på lönsamhet går Stigsjöborna mot 
strömmen! Med sprudlande glädje har 
man invigt sin kollektivägda bensinmack. 
Tack för att ni i Stigsjö går före och visar 
vad framtidstro och engagemang kan 
innebära.

Jag vill passa på att hälsa Göran Albertsson 
välkommen som ny VD på systerföretaget 
Härnösandshus. Vi har haft ett mycket 

gott samarbete mellan 
bolagen och jag ser 
stora möjligheter till en 
fortsatt utveckling och 
fördjupning av det.

Ingemar Forzelius
VD

VD har ordet

Det händer saker i Stigsjöbygden. För drygt ett år sedan öppnade affären 
i Brunne på nytt och i slutet av januari var det nypremiär för den tidigare 
nedlagda bensinmacken. Till sommaren fi nns planer på ett arrangemang i 
samarbete med bland annat HEMAB.

Olle Bertilsson i Stigsjö Affärscentrum och Önne Norberg i Stigsjö Bränsle ser till att 
det händer nya saker i Stigsjöbygden.

Under våren kommer ett nytt web-
baserat nyhetsbrev om Härnösand. 
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Nu borras fyra nya gasbrunnar 
på Älands avfallsanläggning för 
att utvinna metangas. Gasen 
bränns och ger värme till 
HEMABs fjärrvärmekunder. 

■  HEMAB har ända sedan 1994 
utvunnit gas som bildas inne i 
avfallshögen på soptippen. Gasen 
leds upp till Saltvikshöjden där det 
finns en gaspanna som är kopp-
lad till fjärrvärmenätet. Gasen är 
sammansatt, men består till största 
delen av metangas som påverkar 
växthuseffekten 21 gånger mer än 
koldioxid.
– Det ger alltså dubbla miljövinster. 
Dels förhindrar vi gasen att nå 
atmosfären, dels ger den värme till 
Härnösands hushåll, säger renhåll-
ningschefen Peter Häggström.
De fyra nya gasbrunnarna borras i 

en nyare del av deponin med mate-
rial från 2000-talet. Under februari 
ska den nya anläggningen med 
brunnar och ledningar vara klar. 
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Kampanj för torv

Deponigas ger fjärrvärme
Uppåt 
för 
Stigsjö

Webb och nyhetsbrev om Härnösand
■ Inom kort är det premiär för en ny webb 
och ett nyhetsbrev, som går att prenumerera 
på via e-post. I reportage, krönikor med mera 
kommer det att handla om hur det är att bo 
och leva i Härnösand. Målet är att marknads-
föra hela Härnösand och skapa ett koncept som 
olika aktörer i kommunen kan samlas kring.

Kundträff om fjärrvärme
TORSDAG 26 FEBRUARI står fjärrvär-
men i fokus i Härnösand. HEMAB 
bjuder in både företags- och villa-
kunder till informationsträffar. 
Företagen bjuds till en lunchträff på 
St Petrilogen medan villakunderna 
är välkomna till Sigma på Mittuni-
versitetet samma kväll. Håll utkik 
efter brevinbjudan.

Program fi nns på www.hemab.se

Prenumerera på 
driftinformation
NU KAN DU PRENUMERERA på infor-
mation om planerade och oplane-
rade avbrott på el, vatten, avlopp 
och fjärrvärme. Informationen 
kommer via e-post. Det går också 
att prenumerera på andra nyheter 
och pressmeddelanden.

Anmäl på www.hemab.se

HEMAB bjuder åter på 
öppen årsstämma
HEMAB FORTSÄTTER traditionen 
att hålla årsstämman öppen för 
allmänheten. Förutom sedvan-
liga stämmoförhandlingar blir det 
information om senaste nytt från 
HEMAB, fi ka samt någon intres-
sant föreläsning. Årets stämma hålls 
torsdag 2 april i Olof Högbergsalen 
på Sambiblioteket. 

Se kommande annons i dagspress 
eller info på www.hemab.se
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Jourtelefon
för felanmälan

dygnet runt!
0611-55 75 55

KOM I HÅG!

Deponigasen bränns i en gaspanna 
och ger fjärrvärme.

200 miljoner år

Olja

Var finns logiken i det här? Olja bildas under flera hundra miljoner år och klassas av EU som ”fossilt bränsle”. Trä återbildas på upp till 100 år 
och klassas som ”biobränsle”. En torvtäkt (ca 2,5 meter djup) återbildas på ett par tusen år, men ändå klassas torv som ”fossilt bränsle”.

■ HEMAB är ett av 28 företag som 
sedan en tid driver en kampanj för 
torv. Företagen har bildat Nätverket 
Minska Sveriges Oljeberoende för 
att få Sveriges politiker att klassa 
om torven från ett fossilt bränsle till 
biobränsle.
Sveriges yta består till 25 procent av 
torvmark och totalt finns det mer 
energi i Sveriges torv än i Norges 
olja. Ändå svarar inte torven för mer 
än en knapp procent av Sveriges 

energiförbrukning. Problemet 
är att det är oklart vad torv är för 
slags bränsle. EU säger fossilt medan 
FN:s klimatpanel säger biobränsle. 
Under våren ska Sveriges riksdag 
fatta beslut i frågan. Ändras klassnin-
gen kan torven bidra till ett minskat 
beroende av kol och olja, fler arbet-
stillfällen och mindre klimat-
påverkan, menar nätverket.

Läs mer på 
www.minskaoljeberoendet.se

Det fossila bränslet olja bildas under fl era hundra miljoner år 
medan biobränslet trä återbildas på 100 år. En torvtäkt åter-
bildas på ett par tusen år, men klassas ändå som fossilt av EU.

PREMIÄR!
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Patrik Anders-
son, mätan-
svarig på 
HEMABs nya 
mätavdelning. 
Vad gör du på 
jobbet?
– Jag jobbar 
med att samordna insamlingen av 
mätarställningar för el, fjärrvärme 
och vatten.

Varför ska insamlingen samord-
nas?
– Det blir en smidigare hantering 
och på sikt kan personalen jobba 
lite mer över gränserna. 

Vad händer härnäst?
– Under våren ska fjärrvärmen 
kopplas in på radiosystemet så att 
vi kan fjärravläsa även den. På sikt 
kommer även några större vatten-
kunder att få nya mätare som kan 
fjärravläsas.

Vad vinner kunderna på det här?
– De får exakta fakturor och 
kan hålla bättre kontroll på sin 
förbrukning. Även vi får bät-
tre kontroll och kan göra tätare 
avstämningar mot inköpen av el.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Jag gillar att jobba med frihet 
under ansvar. Sedan har det hänt 
väldigt mycket i branschen sedan 
elmarknaden avreglerades 1996. 
Det har varit spännande att få vara 
med om den resan.

FAKTA

Namn: Patrik Andersson Ålder: 42

År på HEMAB: 20 Familj: Sambo, 

hund Bor: Villa på Bondsjöhöjden 

Fritidsintressen: Trädgårdsodling, 

friluftsliv

HALLÅ DÄR !

Härnösandsborna är bra på 
att sortera ut farligt avfall och 
wellpapp. Men vi kan bli bättre 
på att återvinna förpackningar. 
Under en vecka i oktober 2008 
samlades hushållsavfall från både 
fl erfamiljshus och villor in och 
sorterades för hand. Mycket posi-
tivt är att varken farligt avfall eller 
wellpapp hittades. 

■  – Det visar att Härnösandsborna 
är miljömedvetna, säger renhållnings-
chefen Peter Häggström.
Däremot kan vi bli bättre på att åter-
vinna framför allt förpackningar. Över 

hälften av innehållet i soptunnan är 
återvinningsbart material. Att slänga 
det i soptunnan innebär en dubbel 
kostnad, eftersom vi redan betalat 
återvinningskostnaden när vi köpte 
varan i butiken.
Även matavfall fyller en stor del av 
soptunnan, 13,2 procent i flerfamiljs-
hus och 18,6 procent i villor. Fram-
över ska matavfallet återvinnas i be-
tydligt högre grad. Enligt de nationella 
miljömålen ska 35 procent av matav-
fallet behandlas biologiskt senast 2010.

När de stora bensinbolagen läg-
ger ned sina mackar på lands-
bygden gör Stigsjöborna tvärtom. 
I slutet av januari invigdes en ny 
automatmack i Brunne. Macken 
ägs av 180 privatpersoner och 
20 företag i föreningen Stigsjö 
Bränsle.
■ Ordförande och mackförestån-
dare är Önne Norberg, Stigsjöbo 
sedan generationer tillbaka.
– Man vill ju att bygden ska finnas 
kvar och utvecklas.
I tankarna finns 95-oktanig bensin 
och diesel till bilister, skoteråkare 
och traktorförare. Automatmacken 
är i princip självgående, men Önne 
Norberg ser till den nästan dagligen. 
– Jag är ändå här och handlar nästan 
varje dag.
Bland de 180 andelsägarna finns 
inte bara Stigsjöbor utan också släkt, 
vänner och sommargäster. Totalt har 
föreningen fått ihop ett startkapital 
på 300 000 kronor. Då ingår också 
pengar från 20 lokala företag, som 
förutom att bli andelsägare får skylt-
plats på själva macken.
– Det är roligt. På så sätt syns det vad 
som finns här i bygden, säger Olle 
Bertilsson.
Han är en av grundarna av fören-
ingen Stigsjö Affärscentrum, som 
äger fastigheten där både macken 
och affären ligger.  Affären har 
varit igång ett drygt år och har 
hittills motsvarat alla förvänt-
ningar. Servicen har under året 
utökats då butiken blivit ombud 
för både Apoteket och Svenska 
Spel. Dessutom finns kaffeautomat, 
bibliotekssnurra och en dator med 
Internetuppkoppling.
– Det här är inte bara en butik, 
det är vår mötesplats, säger Önne 
Norberg.

I januari satte HEMAB upp en skylt 
utanför Stigsjö Handel för att visa 
sin närvaro.
– Vi vill måna om hela Härnösand 
och stöttar gärna landsbygdsutveck-
ling, säger HEMABs marknads- 
och informationschef Andreas 
Einarsson. 

Veronica Hägglund och hennes två 
kollegor driver inte bara Stigsjö Han-
del utan också en butik i Ljustorp.
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Härnösandsbornas hushållsavfall analy-
serades under en vecka i oktober.

Kommunalrådet Jonny Lundin 
invigde anläggningen.

Ungdomarna har först praktiserat i 
en thailändsk kommun.

Ny mack i Brunne Inget 
farligt avfall 
i soptunnan

HEMAB tar emot ungdomar
UNDER VÅREN TAR HEMAB emot 
två praktikanter som deltar i det 
internationella ungdomsutbytet 
Sweden World Youth. De två, en 
svensk och en thailändare, har 
när de kommer till Härnösand 
redan tillbringat tre månader i en 
thailändsk kommun.

Läs mer på www.harnosand.se/swy

Dags att söka sommarjobb
FÖRRA ÅRET SÖKTE rekordmånga 
ungdomar sommarjobb på  
HEMAB. Nu är det dags att söka 
igen. Miniåldern är 16 år och det 
fi nns ungefär 15 platser att fördela.

Läs mer på www.hemab.se/omoss

Jordbehandling invigd
DEN 16 DECEMBER invigdes den 
nya anläggningen för förorenad 
jord vid Älands avfallsanläggning. 
Anläggningen drivs gemensamt av 
HEMAB och SAKAB. 

- Jordbehandlingsanläggningen 
bidrar till en miljödriven tillväxt 
i regionen, sade Jonny Lundin, 
kommunalråd i Härnösands kom-
mun, vid invigningen. 

Läs mer om jordbehandlingen i 
broschyren Vi behandlar förorenad 
jord som fi nns på www.hemab.se

Mackföreståndaren Önne Norberg har själv kläckt föreningens slogan: 
Ha Stigsjö Bränsle i tankarna!
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