Miljöcentralen – En högt uppskattad plats
På jaktstigen i Härnösand hittar du miljöcentralen - HEMABs pärla!
Efter några korta intervjuer med kunder till miljöcentralen så står det klart vilken som är den
ledande platsen för källsortering. Miljöcentralen hos HEMAB är alltså en av de populäraste
källsorteringsplatserna i Härnösand.
Några av anledningarna till detta är att miljöcentralen erbjuder både personlig hjälp och ett
större urval på källsortering än andra ställen.
HEMAB skickar ut ett infoblad om vad du får och inte får slänga på miljöcentralen, denna är
mycket praktisk och användbar vid eventuella frågor om källsortering. Om du inte fått ett
sådant blad eller tappat bort det så finns alltid www.hemab.se/renhallning/miljocentralen.
Där står det mycket fakta om vad du får och inte får lämna på miljöcentralen.
På hemsidan står det också om eventuella frågor och svar som du kanske har, tips om hur du
ska packa och information om det återvinnande konceptet som råder hos HEMAB.
Miljöcentralen har öppet vardagar mellan klockan 07.00 – 16.00 och första helgfria lördagen
varje månaden klockan 11.00 – 14.00.
Intervjuerna som gjordes med miljöcentralens kunder om hur de upplever miljöcentralen ser
du nedan..

Maine Nordberg
är en
pensionerad
kvinna som bor i
Härnösand, hon
besöker
miljöcentralen
med 2 till 3
veckors
mellanrum.
Hur känner du inför miljöcentralen?
- Alltihop är toppen! Jag känner mig så
lycklig när jag kan köra därifrån utan de
källsorteringsmaterial jag kom med.
Brukar du vara noga med det du slänger
i soporna?
- Jag är väldigt noggrann med vad jag
slänger.
Har du någonsin känt dig osäker inför
vad du får och inte får slänga?
- Ja, fast om jag är det så ringer jag
HEMAB. Det är nog ingen som ringer
HEMAB lika mycket som jag brukar jag
säga! Jag skulle annars kunna kolla på
Internet vad som står där om vad man får
källsortera men jag håller mig till
infobladen, plus att det finns alltid någon
här på miljöcentralen man kan fråga.

Ulla Persson är
74 år ung och
bor i
Älandsbro,
Ullvik.
Hon besöker
miljöcentralen
med 14 dagar
och upp till en
månads mellan
rum i taget. Ulla åker hellre in till stan
Härnösand och lämnar sin källsortering till
miljöcentralen än till Älands
avfallsanläggning som egentligen ligger
mycket närmare.
- Det är så öppet och bra här. Säger Ulla.
Brukar du vara noga ned det du slänger
i soporna?
- Ja, jag har en låda med olika saker där jag
lägger kapsyler och hårdplast.
Har du någonsin känt dig osäker inför
vad du får och inte får slänga?
- Ja, men jag har ju fått hem en folder av
HEMAB men den brukar jag ändå inte sitta
och titta i. Bland annat gamla blomkrukor
och porslin vet jag inte till vilken kategori
de hör till.
Jag har ingen dator så jag kan inte kolla på
HEMABs hemsida vart de ska hamna
heller.

Vad är det du ska källsortera idag?
- Lite kartonger, glas, plast och tidningar
och en säck med brännbart.

Vad är det du ska källsortera idag?
- Kartonger.

Vad brukar du slänga mest av?
- Jag slänger ofantligt mycket tidningar!
Jag skulle drunkna om HEMAB inte fanns.

Vad brukar du slänga mest av?
- Kartonger, glödlampor och batterier. Och
det går ju åt en hel del tidningar.

Har du några sorteringstips att dela
med dig till andra kunder?
- Det jag själv gör är att jag delar in det i
tre delar, plast, metall och glas.

Har du några sorteringstips att dela
med dig till andra kunder?
- Nej, bara att man ska sortera innan man
far och ska lämna.

Karl-Arne
Johansson är
kring 58år
gammal och bor
i Älandsbro och
kommer till
miljöcentralen
var fjortonde
dag.
Hur känner du inför miljöcentralen?
- Det finns behållare för batterier,
brännbart och glas här vilket är bra.
Brukar du vara noga med vad du
slänger i soporna?
- Alltid!
Har du någonsin känt dig osäker inför
vad du får och inte får slänga?
- Aldrig. Men jag har väl varit inne på
HEMABs hemsida och kollat upp
någonting någongång.
Vad är det du ska källsortera idag?
- Tidningar, metall, papper,
glasförpackningar och kattsand.
Vad slänger du mest av?
- Tidningar.
Har du några sorteringstips att dela
med dig till andra kunder?
- Att man delar upp det i påsar.

Linda Unander är
20år och bor i
Härnösand.
Hon besöker
miljöcentralen ett
par gånger i
månaden eller
när hon har
samlat på sig
tillräckligt
mycket saker att källsortera.
Hur känner du inför miljöcentralen?
- Det är mycket bra att den finns, plus att
den ligger nära och centralt.
Brukar du vara noga med vad du
slänger i soporna?
- Japp, hushållssoporna tar man hemma
och källsorteringen här!
Har du någonsin känt dig osäker inför
vad du får och inte får slänga?
- Ja, frigolit bland annat vet jag inte vart
jag ska slänga. Så just nu ligger det massa
frigolit i mitt städskåp.. Jag har inte tänkt
på att kolla på HEMABs hemsida efter den
informationen.
Vad är det du ska källsortera idag?
Batterier, tidningar och
pappersförpackningar.
Vad slänger du mest av?
- Pappersförpackningar och tidningar.
Har du några sorteringstips att dela
med dig till andra kunder?
- Håll allting separat genom att samla de i
olika påsar.

Mauritz
Mattisson är
20år gammal och
kommer ifrån
Vallentuna.
Han är för
nuvarande i
Härnösand för
att hälsa på sin
mormor och det
är första gången han besöker
miljöcentralen. Det intryck Mauritz får är
att miljöcentralen verkar ha en smidig
metod att källsortera.

Ingela Omö är
43år gammal och
bor i Härnösand.
Hon besöker
miljöcentralen
regelbundet,
vilket vill säga ca
en gång i veckan.

Hur känner du inför miljöcentralen?
- Det är lätt att få in grejorna. Det är
mindre hål på många andra ställen.
Brukar du vara noga med vad du
slänger i soporna?
- Jag källsorterar allt utom mat!

Brukar du vara noga med vad du
slänger i soporna?
- Ja, jag slänger allt där de ska vara.
Har du någonsin känt dig osäker inför
vad du får och inte får slänga?
- Ja, om jag är osäker så tar jag reda på vart
det ska slängas genom att söka på Internet
eller fråga någon som jobbar där.
Vad är det du ska källsortera idag?
- Allt möjligt.

Har du någonsin känt dig osäker inför
vad du får och inte får slänga?`
- Vissa saker. Men då har jag kollat i den
lilla handboken man fått av HEMAB.
Vad är det du ska källsortera idag?
Glas, metall, kartong, tidningar, batterier,
hårdplast och kattsand.
Vad slänger du mest av?
- Glas och kartong. Jag delar premunation
på dagstidningen med min mamma så hon
får sköta allt slängande av tidningar.

Vad slänger du mest av?
- Tidningar och flaskor.
Har du några sorteringstips att dela
med dig till andra kunder?
- Inget speciellt, men vi har tre olika lådor.
En för kompost, skräp och glödlampor. Det
fungerar bäst om man har dem i ordning.

Har du några sorteringstips att dela
med dig till andra kunder?
- Grundsortera före och använd olika
korgar för olika ändamål.

Skrivet av Anna Unander, sommarjobbare på HEMAB

