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Inom Söderhamn NÄRA har vi tillsam-
mans tagit fram en plan för att medverka 

till en hållbar framtid. I det har ingått 
att arbeta med vår egen vision och våra 
mål och att det samtidigt ska passa ihop 
med hela kommunens målarbete. Kom-
munkoncernens beslutade fokusområden 
passar mycket väl ihop med våra verksam-
heter; infrastruktur, attraktiva livsmiljöer, 
näringsliv, attraktiv arbetsgivare och jäm-
likhet. Vår vision är VI LEDER VÄGEN 
TILL EN HÅLLBAR FRAMTID FÖR 
ALLA och det känns verkligen att vi lever 
som vi lär.

Jag är stolt över att vi gör gott!

Jag tänker passa på att reflektera över 
framtiden i Söderhamn eftersom det 

här numret handlar mycket om hur vi 
förbereder oss för en bättre och mer hållbar 
framtid, inte minst i formen av att bygga 
och byta ut infrastruktur. I stort sett allt 
vi gör är framåtsyftande.

Bättre livsmiljö uppnår vi genom att 
med vatten och avlopp i Norrfjärd 

erbjuda en ännu mer attraktiv boende-
miljö. Vi bygger bredband så mycket vi 
bara orkar, både i tätort och på landet. 
Men det handlar också om att förebygga 
avbrott genom vädersäkring av elnät och 
att vi nu byter ut all vår infrastruktur som 
ligger under Trädgårdsgatan.

Vi jobbar kontinuerligt för att förbättra 
för våra kunder att samla in det vi får 

över på ett enklare sätt. Läs om Elis, våra 
insamlingsbodar för småel, att vi gärna 
hjälper till med att hämta grovsopor och 
dessutom ger dig möjlighet att låna en 
släpkärra för att transportera trädgårds-
avfall. Avfall för dig är till nytta för oss.

Jämlikhet för oss handlar om allt från 
att behandla våra kunder på ett likvär-

digt sätt som att behandla alla människor 

utifrån deras förutsättningar såsom kön 
och etnicitet. Läs om Karam som på eget 
initiativ har sett till att få insyn i en värld 
som han vill jobba med i framtiden i Sve-
rige och samtidigt lära sig svenska på ett 
naturligt sätt. Att möta Karam har varit 
lika viktigt för oss också.

Biogasen har inte utvecklats som vi 
hoppades när vi startade vår lokala 

anläggning. Det blir biogas, men inte 
tillräcklig mängd för att uppgradera det 
till drivmedel. Därför har vi beslutat oss 
för att vi inte ska fortsätta den satsningen. 
Men vi ska naturligtvis fortsätta med att 
samla in vårt matavfall för att tillverka 
biogas. I dag transporteras matavfallet till 
Uppsala där det blir biogas och biogödsel 
men vi håller på med 
ett arbete för att för-
korta transporter och 
ändå kunna leverera 
biogas som drivmedel 
till Söderhamn. Där-
för känns det extra 
roligt med vår plan 
med en lokal biogas-
mack med snabblad-
dare även för el. Här är 
det viktigt att vi jobbar 
vidare för att hitta nya 
lösningar och kanske 
till och med leder ut-
vecklingen.

Nu körs våra sopbi-
lar på HVO - ett diesel 
som är helt tillverkat 
av en restprodukt från 
växtriket, i det här 
fallet överbliven mat-
olja. Det gör att vi 
har minskat vårt CO2 
utsläpp från drivmedel 
med 85 procent på 
våra renhållningsfor-
don.

Ungdomar är naturligtvis vår framtid 
men i högsta grad också vår nutid, 

så det känns bra att vi ger lite guldkant 
till deras verksamheter. Gubbdagis är i 
högsta grad intresserade av Söderhamns 
utveckling och framtid, vad och vilka de 
är förklaras längre fram i tidningen.

Att vi klarar av att hålla låga priser är 
viktigt. Vi hoppas och tror att det 

innebär att Söderhamn blir en attraktivare 
plats att bo på.

Monica Granlund, vd
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Tack!
Om du läser det här så är du 

med stor sannolikhet med och 
bidrar till över 90 arbetstillfällen i 
Söderhamn.

Hur då kanske du undrar?
Jo, därför att på Söderhamn NÄRA 

arbetar 95 personer. Det är de som ser 
till att du får vatten och sophämtning. 
I förekommande fall också el, värme, 
internet och kabel-tv.

Det är den personalen som hjälper 
dig med tekniska problem eller som 
tar emot din gamla uttjänta kyl när 
den har gjort sitt. För att inte tala 
om att de ser till att vattnet som du 
dricker är rent.

Vem är då jag som berättar att du är 
med och bidrar till 95 arbetstillfällen?

Jag heter Magnus Flyckt och jag är 
sedan ett år tillbaka styrelseordfö-

rande för Söderhamn NÄRA. Vi som 
sitter i styrelsen är alla politiker som 
bor i Söderhamns kommun, och det 
är vi som har det övergripande ansva-
ret för Söderhamn NÄRA. 

Vi har precis som du en koppling 
till Söderhamn. Vi är aktiva i olika 
föreningar. Vi bryr oss om Söder-
hamn och vi lägger en hel del tid på 
vårt uppdrag. Vi tillhör olika politiska 

partier och det är ni som har röstat 
som har bestämt hur vi ska vara 
fördelade.

Vem är det då som äger Söderhamn 
NÄRA?

Det är du, jag och alla andra 
som bor i Söderhamn. Det är 

nämligen Söderhamns kommun som 
äger bolaget. Söderhamn NÄRA finns 
alltså till för dig. 

Det fina med ett kommunalt bolag 
tycker jag är att våra ägare inte kräver 
någon stor vinst. Ägaren vill nämligen 
hellre prioritera att Söderhamn ska 
vara ett bra ställe att bo på! 

För mig som ordförande känns det 
väldigt bra att vi genom kloka beslut 
i styrelsen gjort att Söderhamn är en 
av de allra billigaste kommunerna 
att bo i enligt den rikstäckande Nils 
Holgersson-undersökningen.

Vi i styrelsen vill att Söderhamn 
ska vara en bra och fin kommun 

att bo i. Därför håller vi just nu på att 
bygga ut vatten och avlopp i Norrfjärd 
och vi har också inlett arbetet med 
att bygga en mack där det ska gå att 
tanka biogas och ladda sin elbil. När 
vi bygger nytt så tänker vi återvinning 
och förnyelsebart! Vi gör det för Sö-
derhamn nu och i framtiden.

Med det vill jag önska er alla en 
varm och trevlig sommar!

Magnus Flyckt (s)
Ordförande, Söderhamn NÄRA

Magnus Flyckt, ordförande
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Konsten att efterlikna naturen

Läget i Norrfjärdsprojektet

Söderhamns enda ytvatten-
verk får sitt vatten från Järv-
sjön och för att göra det drick-
bart efterliknar man naturens 
effektiva sätt att filtrera och 
rena vatten.

- Det är i grund och botten 
en ganska enkel process, som 
om den sköts på rätt sätt fung-
erar alldeles utmärkt, säger 
VA-ingenjör Amanda Steen.

Grundvatten är i regel väldigt rent 
eftersom det långsamt transporteras 
och filtreras genom tjocka lager av 
sand och grus, där organiskt material, 
bakterier och mikroorganismer samt 
andra föroreningar effektivt silas bort.

Problemet är att lämpliga grund-
vattentäkter inte finns överallt och 
i brist på grundvatten måste man i 
stället förlita sig till ytvatten. Järvsjön 
är Söderhamns enda ytvattentäkt och 

vattnet från sjön renas vid Järvsjöns 
vattenverk. För att tillverka drickbart 
vatten används långsamfiltrering, 
där man efterliknar samma naturliga 
proceser som renar vårt grundvatten. 

Tekniken att rena vatten genom 
långsamfiltrering utvecklades redan 
på 1820-talet i Skottland och ett par 
årtionden senare var tekniken spridd 
runt om i världen. Kring år 1900 bör-
jade den användas i Sverige och nu, 
drygt 100 år senare, används i princip 
samma teknik på en del av Sveriges 
vattenverk. 1961 togs Järvsjöns vat-
tenverk i bruk.

För att få ett tjänligt vatten renas 
sjövattnet, som när det kommer till 
vattenverken kallas för råvatten, ge-
nom olika lager av sand och grus. I 
botten av varje bassäng ligger grövre 
material och ovanpå detta ett cirka 
en meter tjockt lager ren sand. Vid 
Järvsjöns vattenverk filtreras det 
inkommande råvattnet genom fyra 
parallella långsamfilter. Vattnet desin-
ficeras och pH-justeras innan det leds 
vidare ut på ledningsnätet. 

Som en naturlig del av processen 
bildas, med hjälp av mikroorganismer 
som följer med råvattnet, ett biolo-
giskt verksamt lager överst i sanden, 
en så kallad biohud. 

Biohuden bryter bland annat ned 
organiskt material och den hjälper 
också till att avskilja partiklar, bak-
terier, alger och andra mikroorga-
nismer. 

- Den här biohuden bildas ganska 
snabbt i bassängen och är en viktig 
del i reningsprocessen. Problemet 
är att till slut sker en igensättning i 
biohuden och det översta sandlagret 
och efter några månader släpps inte 
tillräckligt mycket vatten igenom, 
säger Amanda Steen.

När igensättningen blivit alltför 
stor måste bassängerna tömmas på 
vatten och biohuden skrapas bort 
tillsammans med de översta centi-
metrarna av sanden. Man tömmer 
en bassäng i taget och arbetet görs för 
hand med hjälp av skyffel. 

- Den gamla sanden sparas och tvät-
tas för att sedan återanvändas. Unge-
fär vartannat år fyller vi på med sand 
och cirka vart fjärde till vart femte år 
gräver vi ur en större mängd sand och 
fyller på, säger Amanda Steen.

I år kommer Söderhamn NÄRA att 
investera i en så kallad trumsil som ska 
ta bort algrester och mikroskopiska 
smådjur i det inkommande råvattnet.
- Genom den här åtgärden hoppas vi 
att igensättningen av filtren ska ske 
långsammare så att vi slipper tömma 
bassängerna lika ofta, säger Amanda 
Steen.

Håkan Eriksson, 
drifttekniker på 
VA-verk.

Det stora vatten- och avlopps-
projektet i Norrfjärd står i det 
närmaste stilla.

Efter det att Söderhamn 
NÄRA och den entreprenör 
som fick uppdraget att genom-
föra projektet beslutade att 
avsluta samarbetet, gjordes 
en ny upphandling.

En upphandling som nu har 
överklagats.

När VA-projektets anläggningsfas 
påbörjades under sensommaren 
2015, var planen att hela projektet, 
att dra fram vatten och avlopp till 220 
fastigheter, skulle vara genomfört för-
sommaren 2016. Det visade sig dock 
tidigt att entreprenören inte skulle 
klara sitt åtagande och Söderhamn 
NÄRA valde att avsluta samarbetet 
och en ny upphandling genomfördes.

- Den nya vanns av ett söderhamns-

företag, men företaget hann inte på-
börja arbetet eftersom ett annat företag, 
som också lagt ett anbud överklagade, 
säger vattenchef Veronica Henriksson.

Ärendet ligger för tillfället hos 
förvaltningsdomstolen för prövning 
och Söderhamn NÄRA har svarat på 
företagets överklagan.

- Nu är det upp till förvaltningsrät-
ten att avgöra och det kan ta mellan 
en och sex månader, säger Veronica 
Henriksson.

Det här innebär att det i dagsläget 
inte går att säga när projektet blir 
klart. Om ärendet inte går vidare till 
nästa instans, som är kammarrätten, 
stannar ärendet i förvaltningsrätten. 
Om den kommer med sitt utlåtande 
inom kort, kan projektet avslutas 
under sommaren 2017. Dras det i 
långbänk och går vidare till kammar-
rätten kommer det att ta längre tid.

- Vi tycker att det här är väldigt 
tråkigt, inte minst för fastighetsägarna 
som nu måste vänta ytterligare på vatten 
och avlopp, säger Veronica Henriksson.

Trots överklaganden och förseningar 
har projektet inte stått helt stilla. 
Söderhamn NÄRA har i egen regi 
genomfört den del som ligger nordost 
om Baggsundet.

- Under vintern och våren har 18 
fastigheter fått slangar för vatten och 
avlopp framdraget till förbindelse-
punkten vid fastighetsgränsen, säger 
Peter Fryklund, platsansvarig för 
Norrfjärdsprojektet.

I väntan på att upphandlingen ska 
bli klar fortsätter Söderhamn NÄRA 
att arbeta med att bland annat besikta 
fastigheter.

- Vi kommer dessutom att påbörja 
arbetet med pumpstationen som ska 
pumpa avloppsvattnet från Norrfjärd 
till Granskärs reningsverk, säger Peter 
Fryklund.

Peter Fryklund, platsansvarig 
för Norrfjärdsprojektet.

Anders Löfman 
har länge velat 
ha vatten och 
avlopp på sin 
egen tomt i 
Norrfjärd och 
är nu i full 
gång med för-
beredelserna.

Amanda Steen, VA-ingenjör.

Den nya sanden krattas försiktigt ut 
över hela bassängens botten.
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Vi är nog många som har 
gamla möbler, trasiga prylar 
och annat bråte på vindar, i 
garage och i källare. Saker 
som blir kvar år efter år bara 
för att vi tycker att det är bökigt 
att frakta bort det.

Men så behöver det inte vara.
Bor du i villa kan du enkelt 

bli av med det mesta bara ge-
nom att ringa renhållningens 
hämtservice.

Du kan få upp till en kubikmeter 
grovsopor hämtade upp till fyra gång-
er per år, det enda du behöver göra är 
att ringa receptionen på Långtå och 
boka hämtning.

- Det är viktigt att du samlar det 
som ska hämtas på en plats där vi 
enkelt kan plocka upp det och att 
du sorterar upp grovsoporna så noga 
du kan, säger Ulf Andersson på ren-
hållningen.

Personal från renhållningen försö-
ker alltid hämta grovsoporna så fort 
de kan. I bland kan det dröja någon 
dag innan de hinner hem till dig, så 
det kan hända att du få vänta lite, men 
det blir alltid hämtat.

Det du kan få hämtat är grovsopor 
som gamla möbler, vitvaror och annat 
hushållsproducerat avfall som inte ska 
slängas i sopkärlen. Däremot kan du 
inte begära hämtning av byggavfall 
som till exempel plankor, tegel och 
annat avfall som kommer från din 
fastighet.

Ring så hämtar vi

Ring och boka hämtservice så kommer vi och hämtar dina grov-
sopor.

Låna ett släp
Nu när våren är här är det högsäsong 
för trädgårdsarbete.

Ett återkommande problem för alla 
trädgårdsfixare är, att ju finare träd-
gården blir, desto mer trädgårdsavfall 
brukar det generera. Inte sällan leder 
detta i sin tur till att högarna med ris 
och kvistar växer bakom skjul och 
garage, särskilt för alla oss som inte 
har en egen släpvagn.

Men nu behöver det inte längre 
vara så.

En nyhet för i år är att du, kostnads-
fritt, kan låna en praktisk, gallerför-
sedd släpvagn på Långtå. Släpvagnen 
bokar du genom att kontakta Långtås 
reception. Antingen passar du på 
att boka när du är på Långtå eller 
så ringer du receptionen på telefon 
0270- 751 43.

Släpvagnen får enbart användas till  
att transportera ris och trädgårdsvfall 
och du får låna släpvagnen i två tim-
mar per tillfälle.

Småel, lampor och batterier är 
avfallsslag som är viktiga att 
samla in till återvinning.

Trots att många sorterar ut 
dessa avfallsslag, är det fortfa-
rande alldeles för mycket som 
hamnar i hushållssoporna.

För att underlätta för dig har 
Söderhamn NÄRA placerat ut 
två bodar för insamling av bat-
terier, småel och lampor.

Sedan en tid tillbaka har det blivit 
betydligt enklare att sortera ut bat-
terier, småel och lampor till återvin-

ning. Två rejäla bodar, som går under 
namnet Elis, har ställts upp vid åter-
vinningsstationerna på E-Center och 
vid Cityparkeringen. De vita bodarna 
är tydligt uppmärkta för respektive 
avfallsslag så att det klart och tydligt 
framgår vad som ska slängas var.

Så nästa gång du åker till centrum 
eller E-Center kan du med fördel 
stanna till och slänga trasigt småel, 
lampor och batterier i Elis. Allt 
som hamnar i Elis tas om hand av 
Söderhamn NÄRA och Elkretsen 
för vidarebefordran till återvinnings-
industrin.

Elis, som de vita bodarna heter, är framtagna för alla typer av 
småel, batterier och ljuskällor. Tänk på att du bara kan slänga 
små elprylar i Elis, större saker som TV-apparater måste du fort-
farande köra till Långtå.

Släng el i Elis

Att köra sina fordon på al-
ternativa och miljövänliga 
bränslen blir allt viktigare och 
ett bränsle som blir allt popu-
lärare är HVO.

Renhållningens bilar körs 
nu på denna biodiesel och 
minskar därmed koldioxidut-
släppen med 370 ton per år.

Sedan i början av det här året körs 
renhållningens alla fordon på HVO. 
Det är en miljödiesel helt framställt 
av återvunnen vegetabilisk olja. Fram-
förallt används insamlad  matlag-
ningsolja som med hjälp av en process 
med vätgas och grön el omvandlas till 

biodiesel.
HVO är väldigt effektivt och fung-

erar lika bra som vanlig diesel även 
när temperaturen sjunker till långt 
under nollstrecket.

- Faktum är att HVO är så rent 
att det tvättar bränsletankarna från 
partiklar som finns i vanlig diesel, så 
det största problemet är att vi får byta 
bränslefilter ett par extra gånger i sam-
band med övergången till HVO, säger 
Håkan Ålander, renhållningschef.

Förutom att HVO minimerar 
koldioxidutsläpp är HVO-dieseln 
även fri från cancerogena ämnen. Den 
HVO-diesel som används kommer 
från Finland.

Nu körs alla våra 
sopbilar på biodiesel

Peter Nilsson och Andreas Wallner tar emot dig och hjälper dig med att bli av med ditt avfall.

Bärhjälp 
på Långtå
Ibland kan det vara svårt och tungt att 
på egen hand lasta av sådant som ska 
kastas i containrarna på Långtå och 
då kan det vara bra med ett par extra 
händer som rycker in.

Behöver du extra bärhjälp ska du 
ringa minst en dag i förväg för att 
boka en tid. Anledningen till att du 
ska boka i förväg är att du ska kunna 
vara säker på att någon ur personalen 
finns på plats för att möta upp dig.

Bärhjälpen vänder sig till dig som 
av en eller annan anledning har svårt 
att bära och därför behöver lite extra 
hjälp med det. Du kan boka bärhjälp 
varje dag mellan klockan 07.00 och 
15.00 på telefon 0270-751 43.

I Söderhamns kommun finns 
sammanlagt 70 skåp för la-
trinkärl och varje år hämtar 
personal från renhållningen 
närmare 1 000 latrinkärl.

Ett riktigt skitgöra på ren 
svenska.

- Den här hanteringen vill 
vi förbättra, inte minst för vår 
personal. Det är ett arbetsmil-
jöproblem för dem, säger ren-
hållningschef Håkan Ålander.

Så länge Söderhamn NÄRA har haft 
latrinskåp utställda i fritidsområdena 
har det varit ett problem. Dels för att 
det tar väldigt mycket tid att tömma 
dem, vilket görs flera gånger per år, 
och dels för att det är en hantering 
som är allt annat än trevlig för dem 

Inför pantsystem på latrinkärl
som ska utföra det.

- Vi ska heller inte sticka under stol 
med att kärlskåpen även missbrukas. 
Det finns folk som ställer dit kärl 
med trasiga lock och till och med 
säckar. Det förstår vem som helst att 
det inte är okej. Från och med i som-
mar kommer därför trasiga kärl och 
eventuella säckar att lämnas kvar till 
sista latrinhämtningen för säsongen, 
säger Håkan Ålander.

För att förbättra hanteringen av la-
trinkärl inför nu Söderhamn NÄRA 
ett pantsystem som innebär att du får 
ett nytt gratiskärl i retur för det gamla. 
När det är dags att tömma kärlet åker 
du själv till Långtå med det och får ett 
nytt i retur, utan kostnad.

- För att få ett nytt kärl i retur 
Håkan Ålander, renhållnings-
chef.

måste du visa personalen att du har 
ett kärl med dig och sedan ställa det 
på en angiven plats. Därefter får du 
ett nytt kärl att ta med dig, säger 
Håkan Ålander.

Alla kärl som kommer att användas 
i Söderhamn NÄRAs pantsystem 
kommer att vara godkända för la-
trinhantering.

- De kommer även att vara upp-
märkta så vi vet att rätt kärl används 
och i år behöver du inte ha med dig 
ett uppmärkt kärl för att få ett nytt 
kärl från Söderhamn NÄRA, säger 
Håkan Ålander.

Väljer du istället att lämna ditt kärl 
i ett latrinskåp kostar det 450 kronor 
att köpa ett nytt och de kommer att 
finnas till försäljning på Långtå och 
hos återförsäljare i Söderhamn.

Tjänsten hämtservice kan användas 
av alla privatpersoner som har ett 
eget renhållningsabonnemang och 
det gäller även om du har ett eget fri-
tidsabonnemang. För fast boende kan 
tjänsten nyttjas upp till fyra gånger 

per år och fritidsboende kan få hämtat 
två gånger per år.

Hämtservice gör uppehåll under 
semestermånaderna juni, juli och 
augusti.

Med biodiesel i tankarna. Stig-Arne Axling tycker att det känns 
bra att köra på biodiesel, inte minst när det är dags att tanka.
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Kundservice är Söderhamn NÄRAs ansikte utåt och den av-
delning som du i regel först kommer i kontakt med när du har 
frågor eller problem som du vill få hjälp med.

På kundservice arbetar sex personer och de har koll på det 
mesta inom Söderhamn NÄRA.

Vår viktiga kundservice

När du kontaktar Söderhamn NÄRA 
i något ärende förväntar du dig att 
få snabb hjälp och i en övervägande 
del av fallen får du även svar på dina 
frågor redan vid första kontakten. I 
bland kan ditt ärende vara av sådan art 
att det kräver lite mer arbete och då 
tar det lite längre tid att få det utrett.

- Men alla får hjälp. De gånger 
som det kan dröja lite är när vi måste 
kontakta någon kollega inom företa-
get som har specialistkunskap, säger 
Catarina Thynell, som arbetar med 
kundtjänstfrågor.

Hos Söderhamn NÄRA kan du 
vara kund på en rad olika nyttigheter. 

Allt från att till exempel vara renhåll-
ningskund till att ha alla nyttigheter.

Kundservice arbetar hela tiden med 
att förbättra hanteringen av kund-
ärenden och den senaste åtgärden, 
som kommer att sjösättas inom kort, 
är ett helt nytt ärendehanteringssys-
tem. Det bygger på ett datasystem 
som hanterar alla kundärenden, 
oavsett vad de rör sig om, från att de 
kommer in till kundservice till dess 
att ärendet är helt åtgärdat.

- Det som är så bra med det här sys-
temet är att inget kundärende hamnar 
mellan stolarna. Någon hos oss kom-

mer hela tiden ha koll på ärendet och 
den som är bäst lämpad att ta hand 
om det ser även till att det blir gjort, 
säger Catarina Thynell.

Sedan en tid tillbaka har Söderhamn 
NÄRA en helt ny hemsida, där du 
snabbt och enkelt kan hitta svaren 
på många frågor. Här kan du även 
beställa olika tjänster och du hittar 
även information om pågående och 
planerade arbeten som på ett eller 
annat sätt kan påverka dig.

Vid sidan av hemsidan finns vi även 
på Facebook och det är något allt fler 
har upptäckt. I skrivande stund är vi 
på väg mot 1 000 gillare.

- Vill du snabbt få veta vad som 
händer på Söderhamn NÄRA, till 
exempel om vi har en vattenläcka el-
ler om det är något som strular med 
kabel-tv, kan du gilla oss på Facebook. 

... FIBERANSLUTNING
Hur mycket kostar det att ansluta sig?

Söderhamn NÄRA har ett av landets absolut lägsta 
priser på att ansluta fiber. Vårt nuvarande pris är 7 500 
kr och det är garanterat för dig som beställer i år. Samma 
pris gäller även för 2017. Du kan enkelt beställa fiber på 
vår hemsida. Vill du hellre komma i direktkontakt med 
vår kundservice är du välkommen att ringa 0270-766 10.

... ELFAKTUROR
Jag har nyss bytt elhandels-
leverantör till Söderhamn 
NÄRA, och får nu två fakturor 
istället för en. Varför?

Du får två fakturor - en från elnäts-
företaget och en från elhandelsföre-
taget som ägs av Söderhamn NÄRA 
tillsammans med Gävle Energi. På 
uppdrag av oss sköter Gävle Energi 
faktureringen i elhandelsföretaget.

... FLYTTANMÄLAN
Hur kan jag anmäla min flytt?
Eftersom vi inte får dina nya adressuppgifter per 
automatik bör du alltid anmäla detta till oss.

Det gör du enklast via vår hemsida. Har du 
inte tillgång till den är du alltid välkommen att 
ringa vår kundservice på 0270-766 10.

Vilka är de 
vanligaste 
frågorna 
som kommer 
in till vår 
kundservice?
Vi bollade frågan vidare till 
våra duktiga medarbetare 
och gjorde en samman- 
ställning av deras svar.

... SOPHÄMTNING
När hämtar man soporna där jag bor?

På vår hemsida hittar du schemat som visar när vi häm-
tar dina sopor. Du kan söka efter den dag i veckan du har 
sophämtning och om det är udda eller jämn vecka, samt 
om du bor i norra eller södra delen av kommunen. Du kan 
även ladda ner ett eget hämtschema.

Det går även bra att kontakta kundservice så skickar vi 
hem ett schema med posten.

... INTERNETANSLUTNING
Jag skulle vilja ha internet, vad kan jag ha för 
slags anslutning på min adress och hur gör jag?

Söderhamn NÄRA har tre varianter av uppkoppling och 
vilken du kan välja beror på var du bor.

Bredband via Kabel-TV och fiber-LAN kräver att din 
lägenhet eller fastighet är uppkopplat till vårt stadsnät. Har 
du inte någon fast uppkoppling kan du istället välja ADSL.

Kontakta vår kundservice på tel. 0270-766 10 så hjälper 
de dig tillrätta. Du kan även teckna abonnemang via vår 
hemsida.

... FJÄRRVÄRME
Vad kostar fjärrvärme och var 
finns det?

För en normalvilla på ca 120m2 och 
en värmeförbrukning på 22 500 kWh 
kostar det ca 18 000 kr/år. Det vill säga 
80 öre/kWh inklusive moms.

Söderhamn, Vågbro, Stugsund och 
Söderala har ett nät som matas från 
kraftvärmeverket vid Granskär. Ljusne 
och Sandarne har separata fjärrvärmenät.

... AUTOGIRO
Hur gör jag för att betala 
mina fakturor med auto-
giro?

Då måste du först fylla i blan-
ketten ”Autogiroanmälan”. Den 
finns att hämta i vår reception. 
Du kan även kontakta oss på 
telefon, så skickar vi den hem 
till dig.

Vill du ansöka om att få e-
faktura gör du det enklast via din 
egen internetbank.

... KABEL-TV
Hur går man tillväga för 
att få fler TV-kanaler?

För att kunna se det digi-
tala utbudet och få tillgång 
till fler kanaler behöver du 
en CA-modul eller en di-
gitalbox.

Har du en TV med in-
byggd digitalbox räcker det 
med att du har rätt CA-
modul. Har du en TV utan 
inbyggd digitalbox behöver 
du även köpa en extern 
digitalbox.  Är du osäker på 
vad just du behöver för att 
kunna se våra digitala kana-
ler och paket kan du vända 
dig till din TV-handlare för 
råd och tips. ... VATTEN

Vad är en normal års- 
förbrukning av vatten?

Man brukar utgå från att en vuxen 
person förbrukar cirka 50 m3 på ett år.

Här lägger vi ut sådant som vi snabbt 
vill kommunicera ut och det har visat 
sig vara väldigt populärt, säger Marie 
Jonsson, som ansvarar för Facebook.

Facebook har på kort tid blivit en 
av de viktigaste kanalerna för att ha 
en dialog med alla kunder. Det går 
snabbt att lägga ut information och 
kunder och andra som av en eller an-
nan anledning vill komma i kontakt 
med Söderhamn NÄRA använder sig 
allt mer av Facebook.

- Så om du har Facebook och inte 
har gillat oss än, är det hög tid att göra 
det nu, då missar du inget av det som 
händer, säger Marie Jonsson.

Tipsa oss gärna om vad du vill se 
på Facebook.

Skicka ett mejl till 
marie.jonsson@soderhamnnara.se 
och lämna tips och förslag.

Söderhamn NÄRAS kundservice består av, från vänster: Marie Jonsson, Helena Andersson, Emelie Hagström, Amanda Hansson, 
Mikael Strandman. Sittande: Catarina Thynell och Eva Ekendahl.
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Adam Axzell, ekonomichef på 
Söderhamn NÄRA.

2015 var ett resultatmässigt ganska 
normalt år för bolagen. Omsättning-
en, den sammanlagda försäljningen, 
landade på strax under 277 miljoner 
kronor och nettovinsten, före skatter, 
blev 19,6 miljoner kronor. 

-Vinsten efter alla kostnader och 
skatter stannar inom bolagen och 
används till att  återinvestera i verk-
samheterna eller till att amortera på 
skulder, säger ekonomichef Adam 
Axzell.

Att driva den här typen av företag 
kostar väldigt mycket, det framgår 
med all önskvärd tydlighet när man 
jämför omsättningen med resultatet.

Det är framförallt fyra kostnads-
poster som står för merparten av alla 
utgifter. Personalkostnaderna var 
närmare 61 miljoner kronor. Av- och 
nedskrivningar av bland annat bygg-
nader, anläggningar inventarier och 
fordon landade på drygt 50 miljoner. 
Bränslekostnader till fjärrvärmeverk-
samheten stod för 42 miljoner kronor. 
Övriga externa kostnader som består 
av till exempel licensavgifter, el, drift, 
underhåll och service slutade på totalt 
68 miljoner kronor.

- Även kostnaderna för vår upp-
låning är av stor betydelse då de 
områden vi är verksamma inom är 
mycket kapitalintensiva. De senaste 
årens räntenivåer har därmed varit 
mycket gynnsamma för oss, säger 
Adam Axzell.

Förutom intäkter och utgifter som 
kan kopplas till själva verksamhe-
ten har bolagen även tillgångar och 
skulder.

På tillgångssidan är det framförallt 
anläggningstillgångar, det vill säga 
anläggningar och inventarier, som står 
för värdet. Den i särklass största an-
läggningstillgången vad gäller värdet 
är kraftvärmeverket som värderades 
till drygt 206 miljoner kronor. Vat-
ten- och avloppsanläggningarna är 
värderade till 97 miljoner kronor. 
Elnätsanläggningarna är värderade 
till 54 miljoner kronor.  

Årsredovisningen 
på två minuter

På skuldsidan är det framförallt 
låneskulder till Söderhamns kommun 
på 263,5 miljoner kronor samt övriga 
långfristiga skulder till banker på yt-
terligare 92 miljoner kronor som är 
de stora posterna.

- Men det är skulder som hela tiden 
minskar eftersom vi håller en hög 
amorteringstakt på våra lån, säger 
Adam Axzell.

FAKTARUTA
De viktigaste nyckeltalen i 
årsredovisningen för 2015

Ägare  
Söderhamns kommun 100 %

Anställda 93 st

Omsättning 277 721 tkr

Resultat efter 
finansiella poster 19 636 tkr

Låneskuld 366 370 tkr

Tillgångar 627 306 tkr

Vill du ta del av hela årsredo-
visningarna kan du gå in på 
Söderhamn NÄRAs hemsida: 
www.soderhamnnara.se

Aktiebolag är skyldiga att upprätta en årsredovisning. Det är ett 
offentligt dokument som alla har rätt att läsa, men som väldigt 
få läser. En vanlig anledning är att årsredovisningar till sin natur 
ofta är långa, krångliga och helt ärligt ganska tråkiga. Därför 
får de också få läsare.

För att du ändå ska få en bild av hur det gick för våra bolag 
förra året, har vi sammanställt det viktigaste ur årsredovis-
ningarna.

Och om två minuter vet du hur det gick.

Söderhamn Elnät har ett mycket stabilt nät med en leverans-
säkerhet på hela 99,99 procent och medelavbrottstiden under 
2015 var 29 minuter. Trots den höga säkerheten kan det hända 
att du drabbas av strömavbrott.

Vad som gäller vid strömavbrott är reglerat i lag och här kan 
du läsa mer om vad som gäller i händelse av oplanerade avbrott 
i elleveransen.

Detta gäller vid strömavbrott

Om du drabbas av ett oplanerat av-
brott av elleveransen som varar minst 
tolv timmar i en följd, har du i regel 
rätt till avbrottsersättning och det 
lägsta beloppet 900 kronor.

- Avbrottsperioden anses starta då 
Söderhamn Elnät har fått kännedom 
om avbrottet, säger Jonas Höglund, 
driftsingenjör på Söderhamn NÄRA. 

För varje direkt efterföljande ström-
löst dygn, ökar ersättningen. Din 
maximala ersättning är 300 procent 
av din årliga nätkostnad.

Undantaget till avbrottsersättning 
gäller om nätägaren visar att avbrottet 
beror på en händelse av exceptionell 
karaktär eller på händelser utanför 
nätägarens kontroll.

- Avbrottsersättning betalas ut så snart 
som möjligt, men senast inom sex 
månader från utgången av den månad 
då vi fått kännedom om avbrottet. 
Betalar vi inte ut ersättningen inom 
sex månader har du rätt till ränta 
på ersättningsbeloppet, säger Jonas 
Höglund.

Avbrottsersättningen betalas ut till 
dig utan att du behöver anmäla av-
brottet till Söderhamn Elnät. Om du 
inte har fått avbrottsersättning måste 
du göra anspråk på ersättning inom 
två år från det att avbrottet upphörde.

Näringsidkare som kan visa att 
elnätsföretaget handlat vårdslöst el-
ler försumligt har rätt till skadestånd 
vid elavbrott. Näringsidkare kan vara 
berättigad till skadestånd oberoende 
av elavbrottets längd.

Avbrottsersättningen kan jämkas 
om skyldigheten att betala är oskäligt 
ekonomiskt betungande för elnäts-

företaget. Jämkning kan ske även 
om överföringen av el har försenats 
för att inte utsätta elnätsföretagets 
personal för betydande risker. Det 
är elnätsföretaget som beslutar om 
jämkning ska ske.

Du kan även ha rätt till skadestånd 
om du kan påvisa en ekonomisk skada 
som uppkommit genom elavbrott. 
Du kan även få ersättning för utgifter 
eller annan förlust som avbrottet or-
sakat. I likhet med vad som gäller för 
avbrottsersättning är nätföretaget inte 
skyldigt att betala skadestånd om det 
kan visa att avbrottet ligger utanför 
kontrollansvaret.

- För skadestånd gäller generellt att 
du ska kunna styrka din skada samt 
uppkomna kostnader, exempelvis 
genom kvitton eller liknande. Du ska 
även vidta åtgärder för att begränsa 
din skada, säger Jonas Höglund.

Skadestånd omfattar ersättning 
för utgifter och inkomstbortfall samt 
annan förlust på grund av avbrottet, 
dock inte skada relaterad till närings-
verksamhet.

För att få vägledning om exempelvis 
jämkning av avbrottsersättning eller 
rätten till skadestånd kan du vända 
dig till exempelvis Konsumenternas 
elrådgivningsbyrå eller till din kom-
munala konsumentvägledare. Om du 
vill få ett beslut om avbrottsersättning 
prövat kan du vända dig till Allmänna 
reklamationsnämnden eller till all-
män domstol.

Vill du läsa mer om ersättning och 
skadestånd kan du göra det på vår hem-
sida: www.soderhamnnara.se/elnät.

Den viktigaste måttstocken på ett väl utfört arbete är nöjda kun-
der, och för att få veta hur nöjda kunderna är med Söderhamn 
NÄRA, skickar man med jämna mellanrum ut enkäter.

Vartannat år skickar renhållningen ut en enkät till 300 slump-
vis utvalda abonnenter. Senaste enkäten skickades ut hösten 
2015 och den visar att ni tycker att renhållningen sköter sig bra.

Vi är bra 
- men kan bli bättre

FAKTARUTA
Så här fungerar en plockanalys

Att analysera sopor är ingen enkel uppgift och för 
att resultatet ska bli så bra som möjligt har Söderhamn 
NÄRA anlitat företaget Envir från Helsingborg, som 
tagit fram en analysmetod.

-Vi väljer ut ett statistiskt säkerställt område, där 
vi tar ett så kallat moderprov på 5 000 kilo. Därefter 
blandas avfallet noga innan vi packeterar det i stora 
behållare, säger Björn Larsson, på Envir.

På företagets anläggning sorteras matavfallet upp 

Christina Åström, pensionerad renhållningschef, såg under sina 
år inom renhållningen en tydlig trend mot en större förståelse i 
samhället för vikten av att sortera avfall.

Oavsett om det är fråga om det sam-
lade omdömet om renhållningen i 
Söderhamn eller om man benar upp 
den i sina beståndsdelar, tycker den 
absoluta merparten av söderham-
narna att renhållningen sköter sig bra.

Christina Åström, före detta ren-
hållningschef, har varit med länge i 
branschen och hon kan se en tydlig 
och positiv trend de senaste åren.

- I stort sett alla siffror visar att våra 
kunder är nöjda med hur renhåll-
ningen fungerar, säger hon.

Samtidigt menar hon att vi kan bli 
bättre. Vi kastar fortfarande alldeles 
för mycket återvinningsbart material 
i soptunnan.

Renhållningens olika verksamheter 
har inte bara blivit bättre i kom-
muninvånarnas ögon över tiden. I 
en del tunga avseenden placerar sig 
Söderhamn NÄRA även bland de 
absolut bästa i Sverige.

Här följer ett par exempel:
I det sammanlagda omdömet över 

kommunens avfallshantering placerar 
sig renhållningen i topp. 92 procent 
av de tillfrågade ansåg sig vara nöjda 
till mycket nöjda med avfallshante-
ringen. 

- Det här är den högsta siffran i 
hela undersökningen, en bra bit över 
medelbetyget på 84 procent och bäst 
i hela Hälsingland, säger Christina 
Åström.

Långtå återvinningscentral får 
också högt betyg med 78 procent 
nöjda besökare, även det en bra bit 
över riksgenomsnittet. I Hälsingland 

i 24 olika fraktioner, ett arbete som görs för hand 
av personal, som väger och kategoriserar allt avfall. 
Sorteringen av ett prov tar ungefär en vecka.

De utsorterade fraktionerna bildar ett underlag 
för en rapport som sedan skickas tillbaka till renhåll-
ningsbolaget.

- Det här är en mycket säker metod för att analysera 
hur en större mängd hushåll hanterar sitt avfall, men 
det är ingen fara för att vi ska kunna se hur ett enskilt 
hushåll beter sig. Det är fullständigt omöjligt för oss, 
säger Björn Larsson.

är det bara BORAB i Bollnäs som får 
ett bättre omdöme.

- Att ha en modern och väl fung-
erande återvinningscentral betyder 
mycket för besökaren. Det ska vara 
lätt att sortera rätt och det är det på 
Långtå, säger Christina Åström.

Trots att det mesta inom renhåll-
ningen har blivit bättre genom åren 
finns det en hel del att jobba med.

Den fråga i kundundersökningen 
som får minst positiva svar är den om 
öppettiderna på Långtå.

- Den kritiken tar vi åt oss och 
kommer att se över vilka behov  och 
önskemål som finns och anpassa oss 
efter dessa, säger Håkan Ålander, 
renhållningschef.

En plockanalys som nyligen genom-
fördes i de sex hälsingekommunerna 
visar att hushållen fortfarande kastar 
relativt stora mängder återvinnings-
bart material i hushållssoporna.

- Framförallt rör det sig om ganska 
stora mängder tidningar och för-
packningsmaterial, säger Christina 
Åström.

Ett genomsnittligt villahushåll i 
Söderhamn kastar, enligt plockana-
lysen, 6,63 kilo avfall per vecka i det 
gröna kärlet. Av det är hela 2,94 kilo 
tidningar och förpackningar.

Samma plockanalys visade för 
första gången även hur det ser ut 
i matavfallspåsen och på det stora 
hela sköter sig söderhamnarna bra. 
Renhetsgraden är 97 procent för 
villahushållen, vilket bara är ett par 
procentenheter från vad man anser 

Det är självklart för de flesta att batterier ska sorteras ut från hus-
hållsavfallet, trots det visar den senaste plockanalysen att många 
batterier fortfarande hamnar i hushållssoporna. I Söderhamn kas-
tas det 4,7 batterier per 100 kilo sopor. Eftersom vi i Söderhamn 
slänger cirka 6 000 ton hushållssopor per år blir det hela 282 000 
batterier som hamnar fel. Det är väldigt många batterier.

vara maximal utsortering.
Sådant som absolut inte får finnas 

i matavfallspåsen, som till exempel 
plast och metallföremål, står för en-
dast 0,5 procent av innehållet.

- Vi var väldigt spända på resultatet 
på just matavfall, men det visade sig 
att vi är bra på att sortera ut det, säger 
Christina Åström.
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Vatten
Producerad mängd dricksvatten per år 2 300 000 m3

Antal vattenverk 5 st
Antal högreservoarer 3 st
Ledningslängd vattenledning exkl. serviser 320 km
Antal serviser vattenledningsnätet 6 400 st
Antal avstängningsventiler 3 W000 st
Antal brandposter 823 st
Renad mängd avloppsvatten 3 600 000 m3

Restprodukt från avloppsrening i form av slam  750 ton
Antal avloppsanläggningar 7 st
Antal avloppspumpstationer 85 st
Antal LTA-stationer (fastighetsstationer) 52 st
Ledningslängd avlopp exkl. serviser 325 km
Antal nedstigningsbrunnar  6 500 st
Förbrukning kemikalier VA 530 ton
Elförbrukning VA 4 100 mW
Antal prover som analyseras exl. driftkontroller VA 760 st
Antal anställda 20 personer
Affärsområdeschef: Veronica Henriksson

Bredband/Kabel-TV
Anslutna hushåll - bredband: 780 st
Gräver: 56 500 m i år
Kabel i backen: 8 000 km
Fiber i backen totalt 40 000 km 
(vilket kan jämföras med 0,98 varv runt jorden)
Samtal till teknisk support per år: 5 000 st
Antal mailkonton under domänen soderhamn.com: 14 000 st
Anslutna hushåll - kabel-TV: 6 500 st
TV-kanaler: 85 st
Antal anställda: 8 personer
Affärsområdeschef: Göran Florén

Elnät
Markledning (lågspänning) 360 km
Markledning (högspänning) 150 km
Isolerad luftledning (lågspänning) 75 km
Isolerad luftledning (högspänning) 24 km
Oisolerad luftledning (högspänning) 0,65 km
Kopplingsstation (12kV)W 12 st
Nätstation (12kV) 174 st
Stolpstation (12kV) 15 st
Antal anställda: 9 personer
Affärsområdeschef: Göran Florén

Värme
Granskär kraftvärmeverk tar tillvara resurser som tidigare 
gått till spillo

• Med mer än 200 000 m³ biobränsle som i huvudsak kom-
mer från avverkningsrester, bark och returträ från återvin-
ningscentralen.

• 200 000 m³ är ungefär vad som ryms i en bandyhall…

• Årligen produceras på detta sätt värme motsvarande 10 000 
villors behov och el motsvarande 8 000 hushålls behov.

• Kraftvärmeverket är normalt i drift ca 7 000 timmar i sträck 
och står endast still två månader på sommaren för underhåll. 
Under den tiden kommer värmen från reservpannor som 
använder träpellets.

Antal anställda: 16 personer.

Affärsområdeschef: Peter Holmström

Renhållning
Mottagning, sortering, mellanlagring, 
omlastning och deponering 32 500 ton
Av detta komposteras 6 200 ton
Återvinning 25 000 ton
Hushållsavfall                     6 000 ton
Deponeras 1 250 ton
Latrin 7 ton
Stora vitvaror 275 ton
Lampor 7 ton
Bilbatterier 47 ton
Bärbara batterier 8 ton
Däck 170 ton
Glas 400 ton
Antal anställda 15 personer
Affärsområdeschef: Håkan Ålander

Kommunens 
IT-support

Ärenden under 1 år 7 000 st
Datorer som supportas 5 000 st
Servrar 180 st
E-post inom Söderhamns 
och Hudiksvalls kommun: 
Mailkonton 3 000 st 
Mail som SPAM-scannas 340 000/vecka 
Mail som fastnar i SPAM-filter 280 000/vecka
Antal anställda 13 personer
Affärsområdeschef: Bertil Segerholm

Söderhamn NÄRA 
i siffror

Bakom de ekonomiska siffrorna för 2015, som du kan läsa om på 
föregående sida, döljer sig en hel del andra siffror.

På Söderhamn NÄRA arbetar dagligen närmare 100 personer 
med en rad olika uppgifter fördelat på sex verksamhetsområden. 
Vid sidan av dem består bolaget även av kundservice och övrig 
administration 

På kundservice arbetar sex personer med att hjälpa Söderhamn 
NÄRAs kunder och en vanlig dag tar man emot närmare 80 tele-
fonsamtal. Lägg där till en mängd personliga besök och ärenden 
som sköts via e-post.

En stor andel av personal arbetar på fältet 
och till det behövs en mängd fordon, ungefär 
60 stycken, men det slutar inte med det.

För att du ska få en bättre inblick för vilka 
mängder, längder och volymer Söderhamn 
NÄRA hanterar, har vi ställt samman några 
av de mest intressanta och representativa 
siffrorna på det här uppslaget.
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IT-supporten 
hjälper till på plats

Söderhamn genom IR-ljus

Under åtta veckor har Karam 
Alhomsi praktiserat på Sö-
derhamn NÄRA. Det i sig är 
kanske inte så märkvärdigt.

Det speciella är att han är 
asylsökande och att han helt 
på egen hand har sökt sin 
praktiktjänst.

För ett år sedan var Karam en helt 
vanlig grabb som läste till maskin-
ingenjör på universitetet i Latakia, 
Syrien. Men i mitten av juli förra året 
blev det för farligt att vara kvar och 
tillsammans med sin bror beslöt han 
sig för att fly landet.

- Det gick inte att vara kvar och vi 
var tvungna att lämna Syrien, säger 
han på förvånansvärt bra svenska.

Karam och hans bror tog samma 
väg som tusentals landsmän, den via 
Turkiet till Grekland.

- Vi gjorde tre försök att lämna 
Turkiet. Första gången sjönk vår gum-
mibåt precis när vi lämnat stranden 
och andra gången blev vi stoppade 
av den turkiska polisen. På tredje 
försöket lyckades vi ta oss till Kos, 
säger Karam.

Väl innanför EUs gräns tog han sig 
till Sverige via Rhodos till Bryssel och 
därifrån med tåg till Sverige. Väl i Sve-
rige hamnade han i Märsta där han blev 
registrerad hos Migrationsverket med 
placering i Söderhamn. Allt som allt 
tog det Karam en månad att ta sig hit.

I dag bor Karam på Vågbro Campus 
och ägnar i stort sett all sin tid till att 
lära sig svenska och hur det fungerar 
att leva i Sverige. Men eftersom Ka-
ram är en ambitiös man med samma 
drömmar om en utbildning och ett 
bra liv, som vilken ung svensk som 
helst, har han även sett till att göra 
mer.

- Jag har sökt praktikplatser för att 
lära mig mer svenska och för att lära 
mig mer om det jag vill göra i fram-
tiden, nämligen att bli ingenjör med 
inriktning på hållbara energisystem.

Karam sökte själv upp Söderhamn 
NÄRA och frågade om han kunde få 
göra praktik. Eftersom han fortfaran-
de är asylsökande var det här en helt 
ny situation för Söderhamn NÄRA.

- Vi bestämde oss ganska snabbt 
för att Karam skulle få sin praktik 
hos oss och ansökte om praktikplats 
för asylsökande hos Migrationsverket, 
säger personalchef Lena Sandin.

Efter lite byråkratiskt pappersarbete 
och förberedelser började Karam sin 
åtta veckor långa praktik, två veckor 
på respektive affärsområde; renhåll-
ning, elnät, vatten och fjärrvärme.

Från Syrien till NÄRA

Karam Alhomsi har varit i Sverige sedan augusti förra året och nu har han avslutat åtta veckors 
praktik på Söderhamn NÄRA.

I början var nog alla lite nervösa över 
hur det skulle gå för Karam i den, för 
honom, helt nya situationen, men 
det visade sig efter bara någon dag 
att all oro var obefogad.

Karam har fått följa med i verk-
samheterna och tagit del av i stort 
sett allt som vardagen på Söderhamn 
NÄRA innebär. Dagarna har sett 
väldigt olika ut beroende på affärs-
område. På elnät var det fråga om 
hårt arbete med att vara med och 
vädersäkra elledningarna i Krokskär.

Veckorna på värmen hade mer 
karaktären av att lära sig hur ett 
kraftvärmeverk fungerar. På ren-
hållningen fördelades tiden mellan 
att vara på Långtå och följa med 
sopbilarna och på vatten var Karam 
ute med personalen på vatten- och 
avloppsreningsanläggningarna.

- Det har varit jättekul och jag har 
lärt mig massor. Alla har varit snälla 
och hjälpsamma och jag har känt att 
jag varit en i gänget, säger Karam.

Karam väntar fortfarande på 
uppehållstillstånd och i väntan på 
att allt ska bli klart fortsätter han 
med sina svenskstudier och siktet 
är inställt på att ta upp ingenjörs-
studierna igen.

- Det är fortfarande min dröm, 
säger Karam.

Med god planering och fram-
förhållning slipper man göra 
dyra och inte sällan onödiga 
åtgärder i framtiden. Av den 
anledningen har Söderhamn 
NÄRA använt sig av en ny och 
effektiv metod för att kartlägga 
brister i ledningsnätet för 
fjärrvärme.

- Metoden kallas för termo-
grafering och med den upp-
täcks allt från dålig isolering 
till läckage, säger värmechef 
Peter Holmström.

I stort sett halva värdet av Söderhamn 
NÄRAs fjärrvärmeverksamhet ligger 
nedgrävt i marken i form av ledningar 
och rör. Vissa delar har hängt med 
sedan tidigt 70-tal, vilket innebär att 
värmeläckage och andra skador kan 
uppstå på många platser och av en 
rad olika orsaker. 

För att snabbt hitta och förebygga 
skador på nätet har värmen nu kart-
lagt hela Söderhamns fjärrvärmenät 
från luften.

En stilla och klar natt i vintras, 

innan den första snön lade sig, be-
söktes Söderhamn av företaget Sky 
Movies Från Västerås. Tidpunkten var 
noga vald för att ge så stora kontraster 
som möjligt mellan de varma fjärrvär-
meledningarna och den kalla marken. 
Under några timmar kartlade piloten 
hela fjärrvärmenätet med hjälp av en 
avancerad infraröd kamera och en 
mycket noggrann GPS som hjälpte 
piloten att flyga i ett rutmönster.

- Bilderna vi fick är högupplösta 
och mycket detaljerade. Vi kan även 
ändra kontrasterna i dem så att vi 
enkelt kan upptäcka minsta lilla av-
vikelse, säger Peter Holmström.

Den infraröda kartläggningen av 
fjärrvärmenätet är ett mycket kost-
nadseffektivt planeringsverktyg för 
framtida underhåll. Förutom att 
det ger möjlighet att studera långa 
sträckor av nätet, kan man även ef-
fektivt rangordna behoven av insatser 
och åtgärder.

- Det här är en väldigt bra plane-
ringshjälp när det kommer till arbetet 
med att minska energiförluster och 

läckage, säger Peter Holmström.
Som en del i det framtida plane-

ringsarbetet kommer kartläggningar 

av fjärrvärmenätet att genomföras 
med några års mellanrum.

Sedan augusti 2015 ligger Staffangymnasiet och CFL inom det 
nya kommunalförbundet Hälsinglands Utbildningsförbund, 
HUF.

Det här har inneburit en hel del förändringar, inte minst vad 
gäller IT och datakommunikation ute på skolorna. För att hjälpa 
elever och lärare med krånglande datorer har Söderhamn 
NÄRA öppnat ett supportcenter.

Anders Olsson, IT-tekniker på Söderhamn NÄRA.

Krånglande datorer och program 
är något som drabbar alla förr el-
ler senare och när det sker vill man 
snabbt ha hjälp. Detta är något som 
även drabbar elever och lärare i kom-
munens skolor.

På Staffangymnasiet och CFL har Sö-
derhamn NÄRA personal som hjälper 
till på plats. Staffangymnasiets support 
är öppen fem dagar i veckan, och den 
på CFL är öppen två dagar i veckan.

- Vi tar emot elever och lärare med 
allehanda problem. Kan vi så fixar vi 
problemen direkt, annars tar vi med 
datorn till supporten, säger Anders 
Olsson, IT-tekniker på Söderhamn 
NÄRA.

- Från början var det bara tänkt som 
ett kortare projekt i samband med att 

vi bildade HUF, men det har visat sig 
vara så populärt att vi har permanen-
tat verksamheten, säger Pelle Uddén 
projektledare på Söderhamn NÄRA.

Att flytta ut supporten till använ-
darna har inte bara inneburit bättre 
service på plats, det har även effekti-
viserat hanteringen för Söderhamn 
NÄRAs IT-support. Det är även ett 
stort mervärde för teknikerna att vara 
närmare den verksamhet man sup-
portar och få en direkt dialog med 
användarna.

- Vi har totalt cirka 2 000 datorer 
ute på våra lärosäten inom HUF och 
med de mängderna är det naturligtvis 
effektivt för oss att finnas på plats, 
eftersom det ofta är något användaren 
behöver hjälp med, säger Pelle Uddén.

I vintras uppstod ett läckage (inringad på bilden) på fjärrvärme-
ledningarna till Oxtorgets hälsocentral. Läckan var inte större än 
att fastigheten gick att värma, men stora mängder varmt fjärr-
värmevatten hade läckt ut under gräsmattan framför fastigheten. 
Läckans placering bekräftades med hjälp av IR-bilderna.

Karam tillsammans med Mickael Eklund på väg upp i en skylift 
för att utföra ledningsarbete.
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Vi tycker om alla våra ungdomar
Schools Out, årets största ungdomsevenemang, är ett av de arrangemang som vi sponsrar i år. Foto: Yohanna Mårtensson.

Som många andra bolag har 
även Söderhamn NÄRA ett 
sponsorprogram. Sponsring-
en vänder sig till föreningar 
som arbetar med ungdomar 
på det lokala planet.
 
- Vi tycker att våra barn och ung-
domar är det viktigaste vi har och 
därför vill vi hjälpa dem då vi kan. 
Av den anledningen är det till just 
barn och ungdomar som vår spons-
ring går, säger Gunnar Lidén, kom-
munikationsansvarig på Söderhamn 
NÄRA.

Att ett kommunalägt bolag som Sö-
derhamn NÄRA ska agera lokalt är 
en självklarhet. Allt som bolaget gör 
är lokalt och så även all sponsring. 
Men man kan inte få sponsring för 
vad som helst.

- Vi sponsrar enbart barn- och 
ungdomsevenemang. Vi köper inte 
reklamplats på tröjor och liknande, 
säger Gunnar Lidén.

Det går heller inte att söka några 
större summor, och det är för att man 
anser att det är bättre att kunna stödja 
fler små föreningar än en större.

- De vanligaste bidragen går till 
ungdomstävlingar av olika slag, men 
vi har även sponsrat evenemang som 
genomförts av föreningar som inte 
håller på med idrott, säger Gunnar 
Lidén.

Ett stort evenemang som Söder-

hamn NÄRA kommer att utöka 
sitt sponsorsengagemang kring i 
år, är Schools Out. Till kommande 
skolavslutning kommer Söderhamn 
NÄRAs Elhandelsbolag att vara på 
plats med roliga experiment och 
tävlingar som har med el att göra.

- Vi tycker att det är ett perfekt 
tillfälle att sätta fokus på elanvänd-
ning och vi kommer att ha med oss 
en rad roliga aktiviteter kring det, 
säger Gunnar Lidén.

För ett år sedan kunde du läsa i tidningen om Söderhamn 
NÄRAs planer på att vädersäkra den sista delen av elnätet.

- Vi har precis blivit klara med den sista biten och allt har 
gått över förväntan, säger projektledare Tomas Zetterström.

Projektet med att vädersäkra led-
ningsnätet för de sammanlagt 186 
fastigheterna, på bland annat Krok-
skär, Lövskär och de södra skärgårds-
öarna mellan Sandarne och Ljusne, 
påbörjades för ett år sedan. Själva 
linjearbetet har tagit närmare tre 
månader och under senvintern 
har tre montörer från Söderhamn 
NÄRA, plus en inhyrd linjemaskin-
förare, genomfört projektet.

- Allt har gått över förväntan, sär-
skilt med tanke på att elledningarna 
är dragna i väldigt svår terräng. Vi har 
haft tur med vädret och snödjupet 
har inte varit allt för påfrestande, 
säger Tomas Zetterström.

Även kontakterna med berörda 
fastighetsägare har varit bra. Perso-
ner som bor i området, som mon-
törerna varit i kontakt med, säger 
att information om bland annat 
planerade avbrott har fungerat bra. 

I samband med dragningen av den 
nya luftledningen slogs troligen även 
ett rekord i ledningsdragning av det 
här slaget.

- Jag har pratat med kollegor i 
branschen och ingen har hört talas 
om att man tidigare har dragit en 
kabel av denna dimension på 1 500 

meter i ett svep, där den dessutom 
drogs i två vinklar. Det innebär en 
otrolig påfrestning på vinkelstolpar, 
ändstolpar och stag. Vi fick provi-
soriskt förstärka stolparna på flera 
platser, annars hade vi dragit upp 
dem ur marken.

Den sammanlagda ledningssträck-
an som nu bytts ut är 4 700 meter 
och projektet har kostat drygt 2,5 
miljoner kronor.

I och med att projektet nu avslutats 
är hela Söderhamn NÄRAs 157 
kilometer långa linjenät vädersäkrat 
med sammanlagt 120 kilometer ner-
grävd kabel och 37 kilometer isolerad 
luftledning.

- När vi nu avslutar arbetet och 
packar ihop alla utrustning längs den 
här linjen, är Söderhamn NÄRAs 
ledningsnät så vädersäkert som det 
går att få, säger Tomas Zetterström.

En positiv effekt av arbetet är dess-
utom att det har stärkt gemenskapen 
mellan montörerna.

- Halva vår montörsstyrka är 
förhållandevis nyanställd och detta 
projekt har visat sig vara en perfekt 
inkilning för den nya personalen och 
vi har lärt känna varandra utan och 
innan, säger Tomas Zetterström.

Helt 
vädersäkert 
ledningsnät

Magnus Lindberg, montör.

Tomas Zetterström, projektledare.

Lars Bodin och Anders Burman förbereder linjedragning. Så här många barn och ungdomar samlas varje vecka för att träna på Norrala IP.
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Trädgårdsgatan grävs upp

Den sista mars 2017 kommer Skanova, som äger och driver 
kopparnäten, att avveckla möjligheten till bredband via ADSL.

- Det här är en utveckling som sker runt om i landet och som 
vi inte kan påverka, säger Anders Svensson, på Söderhamn 
NÄRA.

ADSL tas bort
Under 2016 kommer Söderhamn NÄRA att anlägga fiber i såväl 
Söderhamns tätort som på landsbygden.

Beställningar har gått ut till Stugsund, Bromsäng, Grundvik 
Pliggen, Marmaskogen, Mo, Sikfjärden samt första etappen i 
Trönö.

- Intresset är stort. På Gräsuddsvägen, som exempel, har 
över 60 procent redan nu anmält sitt intresse och det är väldigt 
bra, säger Erik Thyr.

Fiberteknikerna Mikael Schilling och Pär Edquist, visar var man kommer att anlägga fiber i år. 

Här anlägger vi fiber i år

Anläggningsarbetet har påbörjats 
på Pliggen och i delar av Stugsund. 
Landsbygdsprojekten startar i maj 
och i juni påbörjas arbetet i Grund-
vik, Bromsäng och Marmaskogen.

I Stugsund och på Pliggen har cirka 
350 hushåll möjlighet att ansluta 
sin fastighet till fibernätet i år. Även 
110 hushåll i Marmaskogen har fått 
erbjudande om att ansluta sig. Redan 
nu har Söderhamn NÄRA fått in 
många beställningar och fler kommer 
in hela tiden.

- Det ser väldigt bra ut så här långt 
och av erfarenhet vet vi att fler kom-
mer att anmäla sig under arbetets 
gång, säger Erik Thyr.

Två landsbygdsprojekt, där Söder-
hamn NÄRA fått ta del av bidrag 
från Jordbruks- och Tillväxtverket, 

påbörjas i maj. Det ena är Sikfjärden 
och Trönö, det andra är Mo och by-
arna Östra och Västra Flor.

- Landsbygdsprojekten skiljer sig 
från våra mer centrala projekt på så 
vis att det behövs statliga medel för att 
genomföra dem och för att få ta del 
av dessa medel krävs en anslutning på 
85 procent. Det i sin tur innebär att 
anslutningsgraden per automatik blir 
väldigt hög för att det ska bli någon 
utbyggnad, säger Erik Thyr.

Senare i sommar kommer Söder-
hamn NÄRA även att påbörja fiber-
projektet i Tygsta, Trönö.

- Här är ambitionen att vi ska vara 
färdiga med all fiberdragning innan 
ADSL-stationen i Tygsta stängs ner.

Du kan läsa mer om nedläggningen av 
ADSL-stationerna i artikeln här intill.

Söderhamn NÄRA har cirka 2 500 
kunder som har bredband via ADSL, 
den absoluta merparten av dessa bor 
dessutom på landsbygden.

Nu har Skanova meddelat att de 
kommer att avveckla telestationerna 
i Alebo, Skärså, Sunnäsbruk, Trollha-
ren och Tygsta. Avvecklingen kommer 
att ske den sista mars 2017. Skanova 
har redan nu beslutat att Söderhamn 
NÄRA inte får erbjuda nya kunder 
bredband via ADSL, om fastigheten 
är kopplad till någon av dessa fem 
telestationer.

- Totalt berörs 100 av Söderhamn 
NÄRAs ADSL-kunder och alla har 
fått en uppsägning på sitt abonne-
mang, säger Anders Svensson.

Av de som nu kommer att förlora 
sin ADSL-uppkoppling kan Söder-

hamn NÄRA erbjuda cirka 75 fast-
ighetsägare bredband via fiber.

- Tyvärr kan vi i dagsläget inte 
hjälpa de cirka 25 kunder som bor i 
Alebo, Trollharen och Sunnäsbruk. 
Däremot kommer vi att anlägga fiber 
i Tygsta och i Skärså finns redan fiber 
framdraget, säger Anders Svensson.

Skanova lägger även ner stationerna 
i Hå, Grubbe, Silläng och Tönnebro. 
Där har Söderhamn NÄRA inte 
byggt ut ADSL-nätet, men den fasta 
telefonin försvinner, vilket innebär att 
Söderhamn NÄRA inte kommer att 
kunna erbjuda ADSL i dessa områden 
i framtiden.

De abonnenter som drabbas av 
nedläggningarna kommer att erbju-
das en mobil lösning av Telia.

Fjärrvärme, vatten samt delar 
av el- och bredbandsnätet 
längs Trädgårdsgatan kommer 
att bytas ut under våren och 
sommaren.

Projektet är det största sam-
ordnade projektet som genom-
förts av Söderhamn NÄRA.

- Eftersom det är ett så pass 
omfattande arbete kommer 
Trädgårdsgatan att vara av-

stängd under drygt två 
månader, säger fjärrvär-

mens projekt-
ledare Tomas 
Östlund.

Arbetet med att byta ut ledningsnätet 
sker i två etapper, den första avser från 
Söderhamnsån fram till korsningen 
Baggargatan/Djurbergsgatan och 
Trädgårdsgatan. Under den etappen 
kommer Trädgårdsgatan att hållas öp-
pen med begränsad framkomlighet.

- Etapp två kommer att vara betyd-
ligt mer komplicerad och då blir vi 
tvungna att stänga av hela Trädgårds-
gatan, säger Tomas Östlund.

I samband med att Trädgårdsgatan 
stängs av kommer all trafik att ledas 
om via Baggargatan och Djurbergsga-
tan, som båda blir enkelriktade och 
förses med parkeringsförbud. Man 
kommer även att behöva flytta några 
busshållplatser.

Bytet av fjärrvärmeledningen, som 
förser södra delarna av centrala Söder-

hamn samt Flygstaden med värme, 
är planerad sedan tidigare och man 
kommer att använda moderna ma-
terial som står emot yttre påverkan.

- Fjärrvärmeledningen kommer 
dessutom att få bättre isolering så att 
värmeförlusterna minimeras, säger 
Tomas Östlund.

Förutom 500 meter ny fjärrvärme-
ledning byter man även ut vatten-
ledningar, dagvattenledningar samt 
anslutningsledningar, totalt cirka 
700 meter.

- Vi kommer att byta huvudled-
ningen för vatten samt anslutnings-
ledningarna för både vatten och 
avlopp till berörda fastigheter. Alla 
ledningar blir av plast, vilket är ett 
material som ersätter järnledningar i 

allt större omfattning i Sverige, säger 
planeringsingenjör Gunnar Schön.

Utöver vatten och fjärrvärme kom-
mer även delar av el- och fibernätet 
att bytas ut.

- Vi passar på att byta ut gamla 
elledningar som kan bli ett framtida 
problem. Vi passar även på att för-
bereda för fiber i fastigheterna, säger 
elnätschef Göran Florén.

Trots att framkomligheten kommer 
att vara begränsad under stora delar 
av sommaren, är det på längre sikt 
värt mödan.

- När projektet är genomfört ska 
ledningarna under Trädgårdsgatan 
vara av bästa kvalitet och vi kommer 
att kunna säkerställa trygga leveranser 
av vatten och värme till våra kunder, 
säger Tomas Östlund.

Tomas Östlund, 
fjärrvärmens projektledare.
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Vi ligger i topp
Söderhamns kommun är en av 
landets billigaste att bo i vad 
gäller vatten, renhållning, el 
och fjärrvärme.

I sin årliga rapport visar 
Nils Holgerssonrapporten att 
Söderhamn NÄRA har de näst 
lägsta kostnaderna i länet 
och endast passerad av 35 
kommuner på riksnivå.

Sedan 20 år tillbaka har Nils Holgers-
sonrapporten publicerat kostnaderna 
för en bostadsfastighet vad gäller vat-
ten, el, fjärrvärme och renhållning. 
Rapporten visar kostnadsskillnaderna 
mellan landets alla kommuner. För att 
få jämförbara siffror presenteras de i 
rapporten som pris per kvadratmeter,  
bostadsyta och år.

I rankingen för 2015 placerar sig 
Söderhamn NÄRA i topp vad gäller 
länet, endast passerad av Gävle. Även 
på riksplanet får Söderhamn NÄRA, 

med sin 36:e plats, en mycket hög 
placering av totalt 290 kommuner.

- Det här är väldigt bra och gläd-
jande siffror, särskilt med tanke på 
att de utgör drygt en tredjedel av den 
totala boendekostnaden i genomsnitt. 
På Söderhamn NÄRA har vi ett an-
svar för att försäkra medborgarna en 

Naturvårdsverkets treåriga 
miljösatsning, Klimatklivet, 
har beviljat Söderhamn NÄRA 
och företaget Gästrike Ekogas 
i Gävle drygt 6,6 miljoner kro-
nor i investeringsstöd för två 
fossilfria tankstationer i Gävle 
och Söderhamn.

Tankstationerna i Gävle och 
Söderhamn, ska erbjuda bio-
gas och snabbladdning för 
elbilar.

långsiktigt fungerande infrastruktur 
och erbjuda kunderna störningsfria 
leveranser med god kvalitet, närhet 
och till låg kostnad, säger vd Monica 
Granlund.

Rapporten visar att ett målmedvetet 
arbete med den kommunala infra-
strukturen lönar sig på många plan, 
inte minst genom att det kan hålla nere 
kostnaderna för en rad nyttigheter. 

- Vi kommer att fortsätta med 
våra låga priser även för 2016 vilket 
innebär att det inte blir någon höj-

Planer på ny tankstation

Hur den framtida tankstationen kommer att se ut är inte klart, men den kanske kommer att se ut ungefär så här.

Intresset för fossilfria bränslen är stort 
och politikerna i såväl Söderhamn 
som Gävle vill att respektive kommun 
fortsätter att driva utvecklingen i en 
fossilfri riktning på det lokala planet. 
Gästrike Ekogas och Söderhamn 
NÄRA kommer tillsammans att pro-
jektera för två tankstationer.

- Projektet ägs av Gästrike Ekogas 
med oss som partner, vilket innebär 
att vi kommer att arbeta tillsammans, 

men där Söderhamn NÄRA har fokus 
på etableringen i Söderhamn, säger 
Linda Stark, projektledare på Söder-
hamn NÄRA.

Exakt var den nya tankstationen kom-
mer att placeras är ännu inte klart, 
men önskvärt vore att den ligger i an-
slutning till infarten vid Resecentrum.

- Det här kommer att bli en publik 
tankstation och då är det viktigt att 

den ligger strategiskt i anslutning till 
E4 med tanke på all trafik som passe-
rar. Antalet fossilfria tankstationer är 
ju som bekant väldigt få längs Norr-
landskusten och då blir placeringen 
av tankstationen i Söderhamn viktig, 
säger Linda Stark.

Närmast kommer Söderhamn 
NÄRA tillsammans med Gästrike 
Ekogas forma de praktiska planerna 
för genomförandet.

Opinion via gubbdagis
Jag har varit inbjuden till en samling herrar som träffas 
varje onsdag.

Samlingen kallar sig för ”Gubbdagis” och är en 
studiecirkel som startade för 30 år sedan. Cirkeln 
består i  huvudsak av kommunala t jänstemän, 
politiker, opinionsbildare och alla har ett gemensamt 
samhällsintresse.

Jag brukar få en inbjudan till gubbdagiset en gång per år, då jag berät-
tar om året som gått och vad vi har på gång inom Söderhamn NÄRA.

Farbröderna - ja, jag säger farbröder för det är en manlig samman-
slutning i åldrarna 65-89 år - är intresserade av Söderhamns utveckling 
och framtid. De är dessutom väldigt intresserade av Söderhamn NÄRA 
och känner att det är en viktig kugge i Söderhamns utveckling. Vid 
våra träffar diskuterar vi allt från låga elpriser, stödsystem som ställer 
till det till utbyggnadsplaner och olika projekt.

- Gubbdagis är Sveriges äldsta studiecirkel säger Hans-Olof Olsson.
Hilding Berglund som är en av grundarna är fortfarande med i 

studiecirkeln även om han inte hade möjlighet att vara med just den 
här dagen. 

Jag frågade om inte några kvinnor är med i klubben och de sa att de 
hade det uppe för diskussion.

Jag skulle kunna få var med den dag jag har åldern inne, sa Hans-Olof.
Men det dröjer ju länge, tänkte jag. Och förresten - varför skall det 

inte få finnas en klubb med bara gubbar?
Vad skulle de annars heta?

Monica Granlund, vd

I ordning från vänster: Nils Rundquist, Hans-Olof Olsson, Ove Ericsson, 
Jan Bergenholtz, Svante Forsman, Kent Pudas och Hasse Kjellarsson.
Saknades idag gjorde Kjell Dahlström, Enar Granqvist och Hilding Berg-
lund.
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Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 

fjärrvärme vatten elnät avfall

ning på värme, vatten, renhållning, 
bredband och tv. Hade rapporten 
även innehållit bredband så skulle vi 
säkert klättrat ännu några placeringar 
uppåt, då vi även där har låga avgifter, 
säger Monica Granlund.

Rapporten bygger på statistik som 
samlas in från branschorganisationer-
na Svenskt Vatten, Svensk Fjärrvärme 
Avfall Sverige samt Energimarknads-
inspektionen. Uppgifter om befolk-
ning och skatter har hämtats från 
SCB:s statistik.

Lyckad praktik
Att förlägga delar av högskoleutbildningar 
ute på företag är en mycket framgångsrik 
väg för att få in ny kompetens. Söderhamn 
NÄRA har, liksom många andra företag 
inom till exempel el- och vattensektorn, 
stora behov av ny personal.

- Vi tycker att den här samarbetsformen 
fungerar mycket bra, både för oss och 
studenterna, säger VA-chef Veronica Hen-
riksson.

Olivia Almqvist har läst en så kallad Co-Op utbild-
ning med inriktning på miljöteknik vid Högskolan 
i Gävle. I normala fall är utbildningen treårig, men 
eftersom hon valde att lägga tio veckors praktik per 
läsår, förlängde hon utbildningen med ett år.

När Söderhamn NÄRA sökte praktikanter till vat-
ten var det Olivia som fick praktikplatsen.

- Det som är bra med det här upplägget är att jag 
får väldigt bra praktik under sammanlagt 40 veckor, 
och dessutom betalt för det.

Men det som verkligen har varit bra för henne 
är att studierna i övrigt har blivit lättare eftersom 
praktiken gett henne kunskaper och insikter som 
hon annars inte hade haft.

-Jag har dessutom fått en hel del arbetslivserfar-
enhet redan innan jag är färdig med utbildningen, 
säger hon.

Upplägget att arbeta praktiskt i kombination med 
studier har nu landat i att Olivia har fått en fast tjänst 
som processingenjör på Dala vatten och avlopp.

- Och det innan jag slutat skolan, säger hon.

Jonas Runarsson går en tvåårig yrkeshögskoleutbild-
ning med inriktning på vatten- och miljöteknik i 

Sundsvall. Han läser sista terminen och är för 
närvarande på Stråtjära avloppsreningsverk, där 
han gör sin praktik.

- För mig har det här varit perfekt. Jag lär mig 
väldigt mycket under min praktik och det har 
även resulterat i att jag har fått jobb på Söderhamn 
NÄRA i sommar, säger han.

Samarbetet med Högskolor och Yrkeshögsko-
lor är inte bara ett bra sätt för studenter att få 

praktik och erfarenhet, det är även väldigt bra 
för de verksamheter som deltar i den här typen 
av utbildningsupplägg.

-Det blir en bra introduktion för båda parter. 
För vår del är det dessutom väldigt värdefullt att 
få utbildad personal som känner till vår verksam-
het, inte minst med tanke på att vi står inför 
stora pensionsavgångar de närmaste åren, säger 
Veronica Henriksson.

Olivia Almqvist Jonas Runarsson
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Inte så
NÄRA

Inte så
NÄRA

Ett kul spel om el

Branschorganisationen Svensk 
Energi, har tagit fram ett roligt 
pusselspel som utmanar din 
klurighet, planeringsförmåga 
och kunskap i allt som rör el 
och elanvändning.

Spelet, som vänder sig till såväl 
ungdomar som äldre, finns att ladda 
hem gratis på iPhone och Android-
telefoner.

Spelet, Drivkraft, går ut på att du 
ska lysa upp hela Sverige, landskap 
för landskap. Uppgiften är att bygga 
elnät som binder samman de punkter 
som producerar el med punkter som 
behöver den för att få liv. För att göra 
det krävs både kunskap och klurighet, 
och som spelare stöter du på både 
hinder och oväntade händelser på 

Drivkraft, ett klurigt spel om el. Perfekt att ta till när du har lite 
tid över och vill spela ett annorlunda spel samtidigt som du lär 
dig massor om el och elanvändning.

vägen. De 25 landskapsbanorna kan 
spelas i valfri ordning och du kan 
spela dem så många gånger du vill för 
att putsa på ditt resultat. Med jämna 
mellanrum dyker det upp frågor om 
el som du ska vara på och förutom att 
du samlar på dig extra poäng, lär du 
dig massor om el.

I Drivkraft finns, förutom land-
skapsbanorna, även åtta veckobanor. 
Dessa banor skiljer sig helt från land-
skapsbanorna i form och utförande 
och byts ut veckovis. Varje måndag i 
åtta veckor presenteras en utmaning 
som man har en vecka på sig att spela, 
sätta rekord och utmana sina vänner. 
Efter åtta veckor börjar veckobanorna 
om igen och du får en ny chans att 
spela dem.

Kemikalieinspektionen föreslår en 
särskild produktlag om textilier. 
Syftet är att minska riskerna med 
kemikalier i bland annat kläder.

-Det förekommer ämnen i textilier 
som kan skada människor och miljön. 
Det är dessutom svårt för företag, 
myndigheter och konsumenter att få 
information om vilka kemiska ämnen 
som finns i textil. En särskild EU-
lagstiftning på området skulle vara 
det mest effektiva sättet att minska 
riskerna, säger Amelie Pedersen, pro-
jektledare på Kemikalieinspektionen, 
KemI. 

KemI föreslår att regeringen ska 
arbeta för en enhetlig produktlagstift-
ning för textilier inom EU. Enligt för-

slaget bör den nya EU-lagstiftningen 
omfatta ämnen med särskilt farliga 
egenskaper, som kan ge allvarliga, 
långvariga och bestående effekter på 
människors hälsa eller på miljön. Äm-
nena kan till exempel orsaka cancer, 
skada förmågan att få barn eller vara 
skadliga för miljön. Särskilt intresse 
ges allergiframkallande ämnen och 
de så kallade azofärgämnen, som kan 
brytas ner till cancerframkallande 
ämnen. KemI föreslår också att re-
geringen överväger en miljöskatt på 
kläder och hemtextilier. Ekonomiska 
styrmedel kan vara ett komplement 
i väntan på en lagstiftning för att 
minska riskerna med farliga ämnen 
i textil.

Lag om kemikalier i textil

Naturvårdsverket föreslår att produ-
centerna ska finansiera en fond för 
att ersätta kommunernas och statens 
kostnader för övergivna skrotbilar.

Anledningen till att ett nytt finan-
sieringssystem behövs är att det finns 
en påtaglig risk att antalet övergivna, 
uttjänta bilar kommer att öka över 
tiden. Det innebär i så fall ökade kost-
nader för stat och kommun för att ta 
hand om bilarna och ökad risk för att 
enskilda fordon förorenar vattendrag 
och vållar skador på djur och natur, 
skriver Naturvårdsverket.

Idag kostar hantering av övergivna 
bilar omkring 10-20 miljoner kronor 
per år. Fonden föreslås också finan-
siera åtgärder för att förhindra att 
uttjänta bilar överges. Kostnadsfri 
hämtning av skrotfärdiga bilar anges 
som ett exempel.

Skrotbilar kan få 
producentansvar

Från det danska företaget Sprout 
kommer blyertspennan som är som 
godast när den nästan är slut. När 
den inte längre duger att skriva med 
planterar du den. Upp växer timjan, 
dragon, basilika eller någon av de 
andra nio örter som finns i pennform.

– Vi slår huvudet på spiken i en 
tid när folk i allt högre grad lämnar 
slit-och-släng-eran En av de främsta 
styrkor med Sprouts pennor är att de 
tar ner en komplex fråga på jorden. 
En av våra viktigaste uppgifter är 
att göra hållbarhet pragmatiskt och 
begripligt – men framför allt roligt, 
säger Michael Stausholm, grundare 
till Sprout.

Pennorna säljs idag i en lång rad 
länder och används bland annat i 
Vatikanen.

Pennstumpen 
som växer

Så kallade waste pickers i Marocko 
tröttnade på att ses som samhällets 
parias. De organiserade sig i ett kol-
lektiv, effektiviserade återvinningen 
och kunde därigenom få en fast 
månadslön.

Med stöd av det marockanska mil-
jödepartementet har 16 anläggningar 
för sopsortering och återvinning 
byggts upp, där de nu arbetar under 
betydligt bättre betingelser. Målet är 
70 anläggningar till 2020.

– Nu slipper vi går runt i het sol 
och regn på gatorna, säger Najat 
Rabbahm som är med i kollektivet, 
till SVT.

Sopkollektiv åter-
vinner i Marocko

Forskare vid Stanford-universitet 
i USA kan ha funnit en alternativ 
metod för att behandla plastavfall: 
larver. De har lyckats föda upp mjöl-
baggens larver på skumplast. Särskilda 
bakterier hjälper dem att smälta den 
ensidiga födan. Till synes mådde de 
lika bra som kontrollgruppen som 
fick äta kli. Det innebär en ny möjlig-
het att minska på det besvärliga avfall, 
som lätt sprids med vind och vatten 
om det läggs på deponi.

En annan insekt, en mal, har visat 
sig kunna leva gott på polyeten, en 
mjukplast som många länder har svårt 
att återvinna.

De äter plast

Nu kan uttjänta fritidsbåtar tas emot 
för återvinning över hela landet. Till-
sammans med branschorganisationen 
SweBoat har Stena Recycling och ini-
tiativtagarna bakom Båtskroten byggt 
upp ett system med ett gemensamt 
nummer och en sajt, www.batretur.se. 

Båtåtervinning
Våtmarken ska färgas röd
Granskärs våtmark är sista reningssteget för det utgående av-
loppsvattnet från Granskärs avloppsreningsverk, innan vattnet 
når Söderhamnsfjärden. Det hela är en naturlig och skonsam 
reningsprocess, men det är viktigt att avloppsvattnet rinner 
genom våtmarken i en lagom hastighet med rätt uppehållstid.

- För att få svar på det kommer vi nu att tillsätta ett spårämne 
som vi kan följa genom våtmarken, säger VA-ingenjör Amanda 
Steen.

När Granskärs våtmark anlades 2004 
var det ett unikt projekt. Avloppsvat-
ten skulle renas naturligt genom att 
det filtreras genom dammar fördelat 
på två parallella linjer.

För att dammsystemet ska fungera 
optimalt måste det hållas efter och 
sedan det anlades har man skördat 
den vass som växer vid strandkan-
terna.

- Dammarnas strandkanter skör-
das med ett par års mellanrum för att 
de inte ska växa igen, säger Amanda 
Steen.

Genom att hålla efter dammarna 
säkerställs att avloppsvattnet renas, 
problemet är att man inte vet hur 
lång uppehållstid det har på sin väg 

till havet och om reningsprocessen 
har försämrats.

När våtmarken anlades uppskat-
tades uppehållstiden till elva dygn. 
Nu, tolv år senare, misstänker man 
att uppehållstiden har minskat, kan-
ske med så mycket som 25 procent. 
Den främsta anledningen till det är 
sedimentering och kanalbildning i 
dammarna.

Nu ska uppehållstiden mätas med 
hjälp av ett spårämne som tillförs vid 
våtmarkens inlopp.

- Det är ett fluorescerande ämne 
som färgar vattnet rött. Det gör att 
vi tydligt kan se och mäta hur vatt-
net rinner genom våtmarken, säger 
Amanda Steen.

Undersökningen kommer att färga 
allt vatten i våtmarken och även 
vattnet som rinner ut Söderhamns-
fjärden kommer under en period att 
vara rött.

- Det kommer att synas väl, men 
färgämnet är helt ofarligt för såväl 
människor som djur. Mängden färg-

ämnen är dessutom väldigt liten, det 
rör sig bara om någon enstaka litrar, 
säger Amanda Steen.

Undersökningen kommer att ge-
nomföras av Ljusnan-Voxnans Vatten-
vårdsförbund och resultaten kommer 
att ligga till grund för det fortsatta pla-
neringsarbetet för Granskärs våtmark.

Arne Linding, Lindings Våtmarksrestaurering och Peter Fryklund, 
Söderhamn NÄRA.

Arne Linding skördar vass i strandkanten på en av dammarna vid Granskärs våtmark.
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0270-751 43
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