
Varmt 
     Rent&

Information från Hässleholm Miljö AB  |  Renhållning, fjärrvärme och vatten & avlopp    

FJÄRRVÄRMEN I 
HÄSSLEHOLM FYLLER 50 ÅR 

STORA INVESTERINGAR INOM VA

SOPHÄMTNING I MIDSOMMAR

Juni 2022

S.4-5

S.8

S.12

Barntävlin
g  

på sidan 
11



2

INNEHÅLL EN LÄRORIK TID
JUNI 2022

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett 

affärsmässigt bolag som helt ägs av 

Hässleholms kommun. Vi erbjuder fjärr-

värme i Hässleholm och Tyringe, samlar 

in, behandlar och återvinner avfall samt 

ansvarar för att leverera kranvatten och 

hantera spill- och dagvatten. 

Så var det dags igen. Ett nytt 
nummer av Varmt & Rent har 
distribuerats och jag hoppas 

att innehållet uppskattas och ger 
dig som läser nya perspektiv.
 
Jag hade önskat att numret skulle 
fått vara en klang- och jubel-edition 
som lämnar pandemi och andra be-
kymmer bakom oss. Men då kom-
mer ett krig emellan… Det är lätt att 
bli arg och förtvivlad över mänsklig-
hetens förmåga att alltid skapa be-
kymmer helt i onödan. Varför kan vi 
inte bara försöka skapa goda livsmil-
jöer för oss och andra? 

Ingen verksamhet, hur lokal den än 
må vara, är opåverkad av det som 
händer runt omkring oss. 
Hässleholm Miljö bedriver flera verk-
samheter, däribland sådana som 
kallas samhällsviktiga. Just nu pågår 
ett stort arbete i hela kommunen för 
att efter bästa förmåga kunna sä-
kerställa att vi även i tider av kris och 
hot ska kunna bedriva goda verk-
samheter. Att tro att vi ens är nära 
i våra tankar kring vad som händer 
oss vid en kris eller kanske till och 
med krig är inte realistiskt, men det 
är först när planeringen görs som vi 
kan skapa en beredskap. En sak är 
säker, vi kommer att göra allt vi kan 
för att upprätthålla den samhällsvik-
tiga verksamheten så långt det är 
möjligt, även i händelse av kris. 

Just nu händer det mycket annat av 
mer normal karaktär i bolaget.  Vår 
fjärrvärmeverksamhet firar i år 50 
år. Detta kommer vi fira lite extra 
vid ett öppet hus i höst dit alla är 
välkomna! Som kund har du nume-
ra tillgång till återvinningscentraler 

sju dagar i veckan, allt för att öka 
tillgängligheten. Vårt arbete med 
modernisering av vår Vatten- och 
Avloppsverksanläggning fortsätter. 
Om allt går som planerat kan vi lova 
att vi kommer att synas alltmer runt 
om i kommunen. Det kan upplevas 
som besvärligt under tiden som ar-
betet pågår men i takt med att de 
olika projekten avslutas ökar vi vår 
möjlighet att långsiktigt uppfylla 
våra åtaganden.  

Efter 8 år på Hässleholm Miljö ar-
betar jag nu mina sista veckor på 
bolaget. Det har varit fantastiska 
år. Otroligt lärorikt, givande och 
utvecklande i en spännande och 
ständigt aktuell bransch. Jag känner 
en stor tacksamhet över att ha fått 
chansen att arbeta med alla lojala 
och kompetenta medarbetare på 
Hässleholm Miljö och vara med och 
skapa nytta för dig som medborg-
are. Jag lämnar nu med varm hand 
över till mina kollegor som jag vet 
kommer att göra sitt bästa för att 
ni ska slippa tänka alltför mycket på 
oss framöver. Vår verksamhet är lite 
otacksam på så vis. Det är många 
gånger vid problem som vi gör oss 
påminda. När du som kund inte be-
höver tänka på oss fungerar det of-
tast som bäst. 
 
Tack för gott samarbete under 
dessa år! Jag önskar er alla en skön 
sommar!

För mer information kontakta: 

Hässleholm Miljö AB
281 80 Hässleholm 

Kundtjänst: 0451-26 82 00
hassleholmmiljo@hassleholm.se
www.hassleholmmiljo.se
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NY PRISMODELL

VÅRD OCH FJÄRRVÄRME

I drygt trettio år har prismodellen för fjärrvärmen i 
Hässleholm och Tyringe sett likadan ut. Men nu är 
det dags för en förändring. Den 1 juni i år trädde en 

ny prismodell i kraft. Den gäller bara de kunder som har 
ett företagsabonnemang, exempelvis flerbostadshus 
och lokaler. 

Varför behöver man ändra en prismodell då? Det finns 
flera anledningar men det beror bland annat på att vi 

vill skapa en mer rättvis fördelning mellan kunderna. 
Den nya prismodellen kan på ett mer träffsäkert sätt 
göra att kunderna får ett pris som speglar deras an-
vändning av värme och varmvatten. 

(Mer träffsäkert? Ja det är nämligen så att den nya pris-
modellen jämnare fördelar kostnaden mellan energi 
och effekt.)

Nu påbörjar vi även en översyn av prismodellen för vil-
lakunder. Eventuella förändringar kommer med största 
sannolikhet att bli små.  

På sjukhuset i Hässleholm förberedes det för att 
bygga framtidens ortopedi i Hässleholm, FORTH. 

När Region Skåne bygger en ny vårdbyggnad för hög-
teknologisk ortopedisjukvård i Hässleholm väljer de att 
långsiktigt investera i lokal och hållbar fjärrvärme.

Sjukhuset har sedan länge värmts upp av fjärrvärme och 
vi är stolta och glada över att kunna möta även detta 
projekts höga miljöambitioner och stora krav på leve-
ranssäkerhet. Samtidigt passar vi på att framtidssäkra 
fjärrvärmeförsörjningen i Hässleholm genom att förnya 
och förbättra delar av ledningsnätet.

Detta kommer dock innebära en del påverkan när de 
nya ledningarna kopplas in. Efter midsommar kommer 
en större avstängning som påverkar delar av Industriga-

tan och industriområdet. Och under hösten kommer en 
som påverkar delar av centrala Hässleholm. 
 
Själva sjukhusbyggnaderna, FORTH, har planerad bygg-
start under hösten 2022 och planeras stå klart under 2025.

Arkitekterna Krook & Tjäder

Nu tar vi bort sammfakturering på sommaren. Det 
innebär att du som har månadsbetalning kommer 

få 12 fakturor per år istället för 11. Du som har  
faktura kvartalsvis kommer inte påverkas. 
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1972 var ett år när ABBA släppte sin debutsingel, 
Vietnamkriget pågick, det genomfördes både ett 
vinter-OS i Sapporo och ett sommar-OS i München 

och så lanserades GB Sandwich för första gången. 

Men det var även ett år när Hässleholm för första gång-
en fick ett fjärrvärmenät och fjärrvärmerörelsen etable-
rades i staden. I 50 år har fjärrvärmen värmt upp hem, 
skolor och företag i Hässleholm och så småningom 
även i Tyringe. 

Och alla vet ju att 50 år inte är någon ålder. Över tid har 
fjärrvärmen utvecklats med nya bränslen och metoder 
för minskade utsläpp. Vi kommer fortsätta värma upp 
kommunen i minst 50 år till.  

FJÄRRVÄRMEN I 
HÄSSLEHOLM 
FYLLER 50 ÅR

Under hösten kommer vi uppmärk- 
samma detta jubileum lite extra  
genom att bjuda in till ett öppet hus 
på värmeverket i Hässleholm. Dit är 
alla välkomna att ta del av såväl  
historien som nutiden. Mer informa-
tion kommer inom kort. 

Öppet hus

Bygget av avfallspannan på värmeverket  under tidigt 2000-tal.

Värmeverket i Hässleholm 2020. Foto: Thomas Johnsson.
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När Hässleholms tekniska skola byggdes ut i bör-
jan på 70-talet byggdes även värmecentralen 
på skolan till och ut. Ifrån denna panncentral 

anlades under 1972 kulvertledningar till det nybyggda 
stadshuset och till dåvarande polishuset (senare E.ON 
och numera mestadels kommunal verksamhet). Ett 
fjärrvärmenät var fött. I samma veva byggdes även en 
panncentral med tillhörande fjärrvärmenät på Ljungda-
la, i samband med att bostadsområdet byggdes ut.

1974 är Hässleholm en nybliven storkommun och vid 
kommunsammanslagningen överförs såväl anläggning-
arna som driften på HTS och Ljungdala till det kommu-
nala bolaget Elverket. 

I BEGYNNELSEN

Det tidiga 70-talet har många likheter med 2022 – i år 
har vi sett energipriser och inflation skjuta i höjden – då 
var det oljekriserna som slog till med full kraft och mat-
priser steg hastigt. Framöver tänkte vi berätta mer om 
de senaste 50 åren, ur ett lokalt energiperspektiv, där vi 
verkar och där våra kunder finns.    

Det gamla Polishuset i Hässleholm. Bild lånad av Jocke Säll. 

Stadshuset. Bild lånad av Jocke Säll. 

Hässleholms Energiverk,  
föregångare till Hässle-
holm Miljö.
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Just nu pågår stora förnyelseprojekt inom vatten- 
och avloppsnätet i Hässleholm. För tillfället håller 
vi på med två olika projekt, ett på Väster och ett 

på Östervärn i Hässleholm, där vi byter ut våra gamla 
vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar mot nya. 
De gamla ledningarna har servat oss väl under många 
decennier men nu är de i behov av en uppgradering.

Förnyelsetakten på ledningsnät och tekniska byggnader 
inom VA kommer att fortsätta i en stadigt ökande takt 
framöver. Vi behöver anpassa oss till en ökad efterfrå-
gan på vatten samtidigt som vi måste kunna rena större 
mängder avloppsvatten från delvis nya föroreningar. En 
tredje utmaning är de häftiga regnmängder som vi vän-
tas möta i framtiden.  
 
Att få ett VA-arbete utanför dörren är kanske inte så 
roligt men det är ett nödvändigt ont för att vi ska ha 
en välfungerande vatten- och avloppshantering även i 
framtiden. Och även om det är svårt att tänka så ska 
de nya ledningarna ligga på plats i åtminstone 50, och 
förhoppningsvis 100 år. 

STORA INVESTERINGAR INOM VA

Det nederbörd som faller på hustak, gator och torg 
brukar kallas dagvatten. Ibland kan ens egen på-
verkan på miljön kännas avlägsen men när det 

kommer till dagvattnet är den faktiskt väldigt nära. Dag-
vattnet rinner nämligen ner i närmsta rännstensbrunn 
och därefter leds det ut till ett vattendrag i närheten. 
Ibland passerar det en dagvattendamm och renas till viss 
del på föroreningar som dagvattnet tagit med sig från 
stadens gator. Men annars leds detta vatten vidare till 
våra sjöar, åar och bäckar. 

DAGVATTEN 
Föroreningar från bilar som tvättas på gatan, fimpar, go-
dispapper och annat skräp som slängs på marken ham-
nar alltså i sjön. Samma sjö som vi och våra barn leker 
och badar i under sommaren. Tack för att du slänger 
skräpet i papperskorgen och tvättar bilen i en biltvätt – 
så att vi alla kan njuta av naturen och vårt gemensamma 
badvatten i sommar!
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Ett 50 meter långt dagvattenmagasin installeras på Kaptensgatan. 



I Sverige tar vi ofta vatten för givet. Vi har relativt sett 
gott om vatten dessutom. Men vattenbrist är verk-
ligheten för en stor del av världens befolkning. Och 

i framtiden kommer det förmodligen bli allt vanligare, 
även hos oss. 
 
I Hässleholms kommun tar vi allt vårt vatten från grund-
vattenkällor. Detta vatten förbereds sedan i våra vatten-
verk i flera olika steg för att bli dricksvatten, som via 
ledningsnätet pumpas ut till hushållen i kommunen. 
 
I Sverige använder varje person ungefär 140 liter vatten 
om dagen. Och när det blir många som ska vattna gräs-
mattan, fylla poolen, diska, laga mat och tappa upp ett 
bad samtidigt. Då kan det bli svårt att kunna leverera allt 
detta vatten, på en och samma gång. 
 

VATTEN –  
DET ALLRA VIKTIGASTE VI HAR

Tänk därför lite extra på hur du använder dricksvattnet 
under årets varmaste månader. 

• Vattna rabatterna tidig morgon eller på kvällen. Och 
gör det gärna med vatten du samlat upp i en regn-
vattentunna. 

• Fyll poolen på natten. Eller kontakta ett företag som 
erbjuder utkörning av vatten för poolfyllning. 

• Kör bara fulla maskiner av disk och tvätt. En halvfull 
maskin drar lika mycket vatten som en full.

• Gräsmattor klarar långvarig torka - var stolt över din 
gula gräsmatta.  

• Använd vårt gemensamma vatten hållbart i sommar!
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I början på april inledde vi ett samarbete med Begagnade 
Vitvaror, Stena Recycling och El-Kretsen för att vitvaror 
ska få nytt liv och kunna fortsätta användas. Tidigare 

gick alla vitvaror direkt till materialåtervinning. Sedan star-
ten har över 12 000 kg vitvaror kunnat återbrukas. 

- Jag är jätteglad att vi har fått till ett samarbete, säger 
Daniel Sigurdsson, chef över återvinningscentralerna 
på Hässleholm Miljö. Vi arbetar ständigt för att kunna 
klättra i avfallstrappan och ta klivet från återvinning till 
återbruk. Att förlänga livet på saker bidrar till att vi kan 
spara på jordens resurser så det känns fantastiskt att vi 
nu även kan återbruka vitvaror.

Ge dina saker ett längre liv
Att ge saker man tröttnat på en ny chans är bra för 
både plånbok och miljön. Någon annan vill säkert ha 
just dina gamla saker! På våra återvinningscentraler 
tar vi bland annat emot möbler, glasögon, cyklar och 
lastpal lar till återbruk. Har du missat vårt krukåterbruk 
tycker vi du ska ta dig en titt vid ditt nästa besök!

ÖVER 12 000 KG 
VITVAROR  
TILL ÅTERBRUK 

På återvinningscentralerna i Vankiva och Sösdala 
har du möjlighet att återvinna grovplast. Men vad 
är egentligen grovplast? Andrea som är samord-

nare på återvinningscentralen förklarar. 

-Grovplast är en ganska ny fraktion som innebär att vi 
kan återvinna plast som annars sorteras som brännbart 
och går till förbränning. Här slänger du exempelvis tra-
siga plaststolar, plastbackar och plastleksaker. Inga för-
packningar ska slängas här och inte heller mjukplast, 
hjälmar eller resväskor. 

- Det kan vara lite klurigt vad som räknas som grovplast. 
Fråga oss i personalen om du är osäker – vi hjälper dig 
gärna! 

GROVPLAST 

Daniel Sigurdsson, ehetschef ÅVC

Andrea Siöland, samordnare ÅVC
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Du som bor i villa, glöm inte bort dina påhängs-
boxar. Varje sopkärl har en påhängsbox så att du 
enkelt kan sortera ut elva olika avfallstyper.

Förvara påhängsboxarna inomhus och sortera ut 
ljuskällor, batterier och mindre elavfall. När en box är 
full hänger du ut den på rätt sopkärl i samband med 
sophämtningen; ljuskällor och batterier på kärl 1 och 
mindre elavfall på kärl 2. 

KOM IHÅG 
PÅHÄNGSBOXARNA
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Nu grönskar det i alla vrår och vägrenar och äng-
ar förgylls av vackra sommarblommor. En ganska 
populär blomma som ofta syns längs vägarna är 

lupin. Vad få känner till är att det är en invasiv växt. Det 
innebär att den hotar den biologiska mångfalden genom 
att sprida sig snabbt och konkurrera ut andra växter. 
Plockar du lupiner eller andra invasiva växter i sommar så 
tänk på att inte slänga dem i komposten eller i trädgårds-

FARLIGT VACKRA 
avfallet. Då riskerar de att spridas vidare. Lägg växterna i 
stället i dubbla sopsäckar, förslut påsen väl, och lämna på 
någon av våra återvinningscentraler. Kontakta personal 
när du kommer så visar vi dig rätt.

Andra vanligt förekommande invasiva växter är jätteloka, 
parkslide, jättebalsamin och vresros.  
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LÄR KÄNNA OSS

Shadi Abushomar, ÅVC-medarbetare

Hej Shadi! Vad gör du som medarbetare på 
återvinningscentralen?
Jag hjälper våra besökare att sortera sitt avfall, svara på frå-
gor och håller tillsammans med mina kollegor ordning på 
återvinningscentralerna. Jag försöker även skapa en för-
ståelse för varför vi ska sortera och vad det bidrar till. Vi har 
fortfarande många besökare som tycker att allt är bränn-
bart avfall. Jag ser det som en resurs som vi måste ta hand 
om. Vi räddar naturen genom att sortera och återvinna.

Vad är roligast med ditt jobb?
Att träffa och prata med besökare. Ibland pratar vi inte 
samma språk men vi försöker alltid hitta en lösning så att 
vi förstår varandra. Jag har arbetat på Hässleholm Miljö 
i tre år och har förutom svenska, även fått stor använd-
ning för arabiska, tyska och engelska – när det inte räcker 
till brukar teckenspråk fungera! 

Jag tycker även det är roligt att samverka med andra de-
lar av bolaget, till exempel med vår insamlingsverksam-
het där jag stöttar emellanåt, besök på SFI och återbruks-
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dagar. Det ger mig nya erfarenheter och lärdomar. Jag 
har ett stort intresse för vår verksamhet. 

Har du något tips för att göra besöket på 
återvinningscentralen enklare?
Sortera hemma, om du vet hur sakerna ska sorteras. Då 
går det snabbt att slänga och besöket blir mycket enkla-
re. Undrar du över hur något ska sorteras – använd vår 
digitala sorteringsguide på hemsidan eller fråga oss på 
återvinningscentralen eller våra kollegor i kundtjänst. Vi 
svarar gärna på dina frågor! 

Brukar du kasta dina gamla äggkartonger? Nu kan-
ske du tänker om. De kan nämligen användas till 
mycket annat innan de återvinns och blir till nya 

pappersförpackningar. Bra för miljön, billigt och prak-
tiskt! Här kommer några förslag: 

- Odling av växter
Häll jord i kartongen och använd som odlingslåda. 

- Förvaring
Äggkartong passar perfekt till förvaring av små bollar 
och julgranskulor, även snören. Samla ihop presentsnö-
ren och lägg i olika fack i äggkartongen. Gör ett hål i 

ÄGGKARTONG – MÖJLIGHETERNAS PRYL
locket så kan du även dra ut änden och förhoppningsvis 
slippa massa trassel. 

- Pyssel 
Gillar du att pyssla är äggkartonger perfekt, de går att 
förvandla till massa roliga saker. Varför inte göra ett 
slott, blommor eller kanske en krokodil? Bara fantasin 
sätter stopp! 

- Korthållare 
Som barn kan det vara svårt att få händerna att räcka 
till när kortleken åker fram. Använd äggkartongen som 
en hållare så blir det enklare att se alla kort. 
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BARNTÄVLING!
Tävla med oss och vinn en t-shirt och keps med 
Sopsamlarmonstren! 

I förra veckan fick Towalett ett samtal från avloppsre-
ningsverket om att det fanns en massa saker som inte 
hör dit, saker som hade fulspolats. Där verkar också 

finnas lite råttor i avloppet… Kan du hitta den vanligas-
te fulspolningen och räkna hur många råttor det finns?

Skicka in svaren på de två frågorna via e-post till hassle-
holmmiljo@hassleholm.se. Märk ämnesraden med Barn-
tävling. Vi vill ha ditt svar senast den 3 juli. Lycka till!
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SOPHÄMTNING I MIDSOMMAR 
Under midsommarveckan börjar chaufförerna med veckans sophämtning redan 

söndagen den 19 juni. Sätt ut sopkärlen en dag före ordinarie tömningsdag och låt 
dem stå tills de blivit tömda. 

Tack för din hjälp! 

Aktuella öppettider hittar du alltid på vår hemsida, hassleholmmiljo.se. 

VI HÅLLER DIG GÄRNA 
UPPDATERAD! 

Anmäl dig till vår kostnadsfria SMS-tjänst och få ett sms dagen innan ditt sopkärl 
töms, vid avbrott i fjärrvärme- eller vattenleveransen eller när ditt enskilda avlopp 
har tömts. Ett påminnande sms är extra bra vid röda dagar då sophämtning kan 

ske lite tidigare eller senare än vanligt.

Du anmäler dig enkelt på hassleholmmiljo.se respektive hassleholmsvatten.se eller 
genom att kontakta kundtjänst. 

Vi önskar dig en 
trevlig midsommar 

och en riktigt härlig sommar! 

Följ oss på sociala medier:

hassleholmmiljo

Hässleholm Miljö AB

Hässleholm Miljö AB


