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Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett
affärsmässigt bolag som helt ägs av
Hässleholms kommun. Vi erbjuder fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe, samlar
in, behandlar och återvinner avfall samt
ansvarar för att leverera kranvatten och
hantera spill- och dagvatten.

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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EXTRA SPECIELLT NUMMER

S

å var det dags för ett nytt nummer av Varmt & Rent. Denna
gång extra speciellt då detta
blir det första nummer vi ger ut efter att Hässleholms Vatten blivit en
del av Hässleholm Miljö. Att få möjligheten att lära känna nya kollegor
är inspirerande och jag har stor tillförsikt till att vi nu tillsammans fortsätter att utveckla och förbättra våra
olika verksamheter.
Vad händer då hos oss? En hel del
men jag tänkte hålla mig till några
saker:
– Nya öppettider på
återvinningscentralen
Året som gått har verkligen varit ett
utmanande år för våra återvinningscentraler. Många gånger har vi delat
utmaningen med dig som besökare då köerna ibland blivit (alltför)
långa. Vi har haft 21 % fler besök
2020 jämfört med året innan. Tack
för det tålamod ni visat oss!
Under 2020 har vi fått passersystem
på alla våra återvinningscentraler
vilket förser oss med värdefull information. Vi har fått nya insikter och
svar på sådant som vi tidigare trott
och misstänkt. Det har bidragit till
att vi bestämt oss för att resten av
året justera våra öppettider, främst i
Vankiva, för att om möjligt ha öppet
än mer när våra besökare önskar.
Vi testar även att ha öppet på lördagar i Tyringe en gång i månaden.
Vi kommer löpande att utvärdera
resultatet av förändringarna och
hoppas såklart att vi får fler nöjda
besökare. Faller det väl ut kommer
de nya öppettiderna att gälla även
fortsättningsvis.
– Uppdaterad hemsida
Den digitala utvecklingen är snabb
och det händer hela tiden nya saker.

Vi har precis gjort en uppdatering av
vår hemsida, www.hassleholmmiljo.
se, och jag kan rekommendera ett
besök. Vi har försökt öka användarvänligheten så att du lättare ska hitta det du söker. Tömningskalendern
och sorteringsguiden finns såklart
kvar så att du enkelt ser när du har
tömning och får hjälp när du blir
osäker på hur något ska sorteras.
Vatten & avlopp hittar du precis som
tidigare på www.hassleholmsvatten.
se, den är också värd ett besök.
– Fulspolning
Jag har endast varit ansvarig för
VA-verksamheten i några månader
men kom tidigt i kontakt med ordet
fulspolning, dvs. att saker som inte
hör hemma i toaletten spolas ner.
Det är inte klokt vad vi hittar i våra
avlopp. Släng snus, tops, våtservetter och annat skräp i vårt eminenta
avfallssystem i stället för i toaletten
– då gör du en verklig insats för miljön och våra reningsverk.
Till sist, när du läser detta har jag
förhoppningsvis fått min andra dos
vaccin. Jag kunde aldrig i min vildaste fantasi tro att när vi började anpassa vår verksamhet för mer än ett
år sedan skulle hålla på med detta
ännu. Vi är anpassningsbara, det är
uppenbart. Låt oss nu ta oss hela vägen utan att snubbla på upploppet,
håll ut, håll i och fortsätt så länge
det behövs. Tids nog kommer vi tillbaka till det nya normala.
Med dessa ord vill jag
önska er en trevlig
läsning och en riktigt härlig sommar!

Sven Carlsson, VD

NYA ÖPPETTIDER PÅ
ÅTERVINNINGSCENTRALEN

D

en 7 juni förändrades öppettiderna på återvinningscentralerna. Året ut testar vi att ha söndagsöppet på Vankiva återvinningscentral och
lördagsöppet på Tyringe återvinningscentral en lördag i
månaden. Samtidigt justeras öppettiderna övriga dagar
i Vankiva. Allt med målet att ha öppet när det passar så
många av våra besökare som möjligt.
– För oss är det viktigt att kunna erbjuda våra kunder en
hög service, säger Daniel Sigurdsson, enhetschef ÅVC.
Vi har ett högt tryck på lördagar, framförallt på Vankiva

NYA ÖPPETTIDER
VANKIVA
Måndag – torsdag 9 –18
Fredag – söndag 9 –15
TYRINGE
Tisdag 11–18
Fredag 9 –16
Fjärde lördagen i månaden 8 –12

Äntligen
söndagsöppet!

återvinningscentral, med långa köer medan andra tider
är väldigt lugna. Vi behövde därför utveckla och förbättra öppettiderna. Vi har analyserat statistik och tagit
till oss av önskemål från besökare.
Vankiva återvinningscentral öppnar nu kl. 9 alla dagar,
har öppet till kl. 18 på måndagar, stänger en timme tidigare fredagar och lördagar och öppet på söndagar.
– Genom förändringen får vi förutom öppettider som
passar fler, även säkrare återvinningscentraler, berättar
Daniel. Det ger personalen möjlighet att underhålla och
ställa i ordning på återvinningscentralen utanför öppettiderna.
Besök gärna vår hemsida innan ditt besök på
återvinningscentralen. Öppettiderna kan komma
att justeras, röda dagar har vi exempelvis stängt,
och vi vet hur irriterande det är
att packa ett släp och mötas
av en stängd grind.

FÖRÄNDRAD MOTTAGNING AV
FARLIGT AVFALL FRÅN VERKSAMHETER

I

maj 2021 förändrades mottagningen av farligt avfall från verksamheter på återvinningscentralerna i
Hässleholms kommun. Sveriges regering har beslutat
att allt farligt avfall som lämnas in ska rapporteras till
Naturvårdsverkets avfallsregister. När du som företagare lämnar in farligt avfall på återvinningscentralen ska
det vägas och dokumenteras. Ni drar passerkortet i terminalen precis som vanligt och tar sedan kontakt med
personal för vidare instruktioner och vägning.
Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, frätande, hälsoskadligt, miljöfarligt eller brandfarligt. Vanliga
exempel är batterier, lysrör, elektronikavfall (inklusive
kyl och frys), kemikalier, kosmetik, ljuskällor, målarfärg,
spillolja, sprayburkar, tryckbehållare, tryckimpregnerat
trä och asbest. Läs mer på www.hassleholmmiljo.se.
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ÅTERBRUKA MERA

V

i hoppas att du precis som vi gillar när saker kan
få nya ägare. Har du hela möbler, glasögon eller
heminredning som du vill bli av med? Kasta inte
det – någon annan vill säkert ha just dina gamla saker!
På Vankiva återvinningscentral kan du lämna följande
saker till återbruk:
• Möbler och heminredning
• Leksaker
• Böcker
• Cyklar (hela och trasiga)
• Träpallar
• Glasögon (hela)
• Under de varmare månaderna kan du lämna in hela
krukor och vaser och ta någon annans med dig hem.

FINN FEM FEL

P

å återvinningscentralerna sorteras avfallet i drygt
30 olika fraktioner. Sortering och återvinning gör
stor skillnad för miljön men vi förstår att det inte
alltid är helt enkelt. Vår personal delar därför med sig av
fem saker som de märker lätt blir fel.
• Wellpapp sorteras i egen fraktion på återvinningscentralen. Hemma kan du sortera mindre mängd som
pappersförpackningar.
• Alla saker som rör sig, lyser eller låter ska sorteras som
elavfall.
• Plast hamnar alltför ofta bland brännbart. Plastpåsar,
plastdunkar och andra plastförpackningar ska sorteras som just plastförpackningar.
• På Vankiva återvinningscentral finns en egen fraktion
för grovplast. Plastsaker (ej förpackningar) såsom plastbackar, plastmöbler, plastlådor och plastpallar går nu
till återvinning.
• Frigolit sorteras som plastförpackning och ska alltid
plockas ur lådan eller kartongen den ligger i.
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DET ÄR BARA VATTEN.
DET ALLRA VIKTIGASTE VI HAR.

S

edan årsskiftet är Hässleholms Vatten en del av
Hässleholm Miljö. En spännande och livsviktig
verksamhet. Vi servar drygt 40 000 kommuninvånare med gott och hälsosamt dricksvatten och driver 15
reningsanläggningar.

I Sverige har vi vant oss vid lyxen att ha rent och friskt
dricksvatten direkt ur kranen. Varje dag. Men för att vi
ska klara framtidens utmaningar behöver vi alla övergå
till en mer hållbar vattenanvändning.
Vatten är världens viktigaste livsmedel, en förutsättning
för allt liv, och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå
tar vi det för givet. Att stänga av kranen i duschen när
du tvålar in dig kan spara runt 50 liter vatten. Små saker
gör stor skillnad helt enkelt. Så stäng av kranen under
tandborstningen, fyll tvättmaskinen, ta en dusch istället
för ett bad och vattna med regnvatten så är du med och
bidrar till en mer hållbar vattenanvändning. Fler tips hittar du på vår hemsida, www.hassleholmmiljo.se.

FULSPOLAR DU?

D

et är väl inte så farligt att spola ner tops i toaletten tänker en del. Men jo, det får stora konsekvenser för oss.
– Vi hittar alltifrån våtservetter, tröjor och underkläder
till snus och annat skräp i avloppet, berättar Cornelia
Ljungerud, VA-chef. Nu i pandemitider har även munskydd spolas ner i avloppet.
Att spola ner saker i toaletten som inte hör hemma där
orsakar stopp i ledningar och pumpar, skapar problem
för våra reningsverk, sliter på utrustningen, leder till högre driftskostnader och vår personal får ett tyngre och
smutsigare arbete. Och det helt i onödan.
Vi vill kunna erbjuda dig som kund en trygg och säker
vattenleverans och detta till ett bra pris. Så gör en hjälteinsats och lämna kläder till klädinsamling och släng
tops, våtservetter, snus och annat skräp i brännbart. Det
enda som ska spolas ner i toaletten är det som passerat
kroppen samt toalettpapper.
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BADA HEMMA I SOMMAR?

H

ur fyller du din pool på bästa sätt och vad händer
när sommaren är slut och poolen ska tömmas?
Du fyller en pool enklast och billigast med en
vanlig trädgårdsslang. Tänk på att använda kallvatten
för att spara energi och se till att poolen är tät och reningen fungerar så att du endast behöver fylla poolen
en gång per säsong.

Vid tömning gäller det att först få bort kloret. Klorerat
vatten får inte släppas ut i dagvattenbrunnar då det går
direkt ut i sjöar och vattendrag och skadar både växter
och djur. Det är inte heller tillåtet att släppa ut poolvatten i avloppet. Låt istället poolen stå i ett par dagar i
solen så att vattnet avkloreras eller använd avkloreringsmedel. När kloret är borta, släpp ut lite vatten i taget på
gräsmattan, så att det hinner sjunka undan.

KLIMATSMART BADANDE

F
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örläng badsäsongen genom att värma din pool med fjärrvärme! Vi erbjuder en
tyst, robust och enkel lösning som dessutom är klimatsmart. Det som är extra bra
är vårt förmånliga sommarpris på fjärrvärmen. Kontakta oss så berättar vi mer!

SMS-TJÄNST

A

nslut dig till vår kostnadsfria SMS-tjänst och
håll dig uppdaterad om
eventuella driftstörningar i leveransen av fjärrvärme. Du
ansluter dig enkelt på vår
hemsida eller genom att
kontakta kundtjänst.

MIDSOMMAR PÅ
FJÄRRVÄRMEVERKET

K

anske såg du att vår ackumulatortank lyste i gult
och blått på nationaldagen och grönt på världsmiljödagen den 5 juni? På midsommarafton är
det dags igen, när solen går ner kommer den lysa i
grönt, rött och gult. Nästan som en midsommarstång.

TRYGGARE VÄRME

V

åren 2020 hade vi planerat att lansera vårt
trygghetsavtal och erbjuda dig som privatkund
ännu tryggare värme. Trygghetsavtalet innebär
bland annat att vi gör regelbundna servicebesök av
fjärrvärmecentralen för att kontrollera att allt fungerar
som det ska. Mellan servicebesöken finns vi tillgängliga
på telefon och om olyckan skulle vara framme är vår
personal redo att rycka ut dygnet runt, årets alla dagar.

Foto: Thomas Johnsson

Pandemin bidrog till att vi fick begränsa erbjudandet till
kunder som nyligen anslutit sig till fjärrvärme eller bytt
sin fjärrvärmecentral via oss, då vi i andra fall behöver
göra hembesök för att besikta centralen. Vi erbjuder
just nu trygghetsavtal till alla privatkunder som har anslutit sig till fjärrvärme eller bytt sin fjärrvärmecentral
via oss efter 2015. Läs mer och anmäl ditt intresse på
www.hassleholmmiljo.se.

NY PRISMODELL

T

idigare i år påbörjade vi arbetet med att ta fram
en ny prismodell för fjärrvärmen för våra företagskunder. Vår nuvarande prismodell är i behov
av att moderniseras, förenklas och anpassas för att bli
mer attraktiv. Mer information kommer under arbetets gång men kanske har du tankar som du vill dela
med dig av redan nu? Vill du att prismodellen bättre
ska spegla kostnadsbilden, är klimatriktig, konkurrens
kraftig, gynnar effektivitet, eller är enklare att förstå?
Vad är viktigast för dig?
Vi tar tacksamt emot förslag och åsikter om prismodellen via e-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se.
Planen är att den nya prismodellen ska börja gälla sommaren 2022.

NYA LEDNINGAR
TILL SJUKHUSET

S

jukhuset i Hässleholm växer och en större utbyggnad av ortopedkliniken är att vänta. Vi levererar
fjärrvärme till sjukhuset och ombyggnationen
innebär att våra fjärrvärmeledningar behöver flyttas.
– Vi har ett stort arbete framför oss under 2022 då de nya
fjärrvärmeledningarna ska sättas i drift, berättar Matthsz
Håkansson, underhållssamordnare. Redan i sommar börjar vi förbereda genom att lägga ner de nya ledningarna så
att de är redo att kopplas in under 2022.
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SLIPP KLADDIGA
PLASTPÅSAR

V

i slår ett slag för denna fina uppfinning. Minimizer är en hållare för
en plastpåse där du lägger din mjukplast så du
slipper flygande och kladdiga påsar. Minimizer finns att
köpa på våra återvinningscentraler eller i kundtjänst.

PÅHÄNGSBOXAR

V

i tycker det ska vara lätt att göra rätt. Bor du i
villa har du möjlighet att få hämtat elva olika typer av avfall i dina fyrfackskärl. I påhängsboxarna
kan du sortera ut ljuskällor, batterier och mindre elavfall.
Påhängsboxarna förvaras inomhus och 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. Ett tips är att skriva siffran på boxens
lock så du kommer ihåg vilken som hör till vilken tunna.

TACK ALLA NI SOM
SVARADE PÅ VÅR ENKÄT
OM HÅLLBARHET!

H

ållbarhet är en aktuell fråga som diskuteras flitigt och som är central för oss på Hässleholm
Miljö. I maj genomförde vi en undersökning för
att ta reda på vad begreppet hållbarhet betyder för dig
som kund och vad du tycker är viktigt för vårt samhälle
idag och i morgon. Vi fick in hela 1026 svar vilket vi
är väldigt glada för! Som tack kommer vi att plantera
1026 träd via företaget Absorb. En lokalt klimatinsats
med en global effekt!
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TIPS FÖR ATT SLIPPA
OINBJUDNA GÄSTER

U

nder sommaren när temperaturen stiger är det
lätt att matavfallet drar till sig fluglarver och andra otrevliga besökare. Vår miljöpedagog Matilda Ehnberg tipsar om vad du kan tänka på för att
undvika oinbjudna gäster:
• Använd alltid matavfallspåse i papp och stäng påsen
ordentligt
• Håll det så torrt som möjligt. Låt blött matavfall rinna
av i vasken först och lägg använda servetter och hushållspapper i matavfallet
• Byt påse efter två dagar även om den inte är full
• Ställ sopkärlet i skuggan (om du har möjlighet)
Om du ändå möts av flugor och fluglarver så testa att
spraya lite ättika eller trädgårdskalk på kanten och i
botten av sopkärlet.

SVÅRT ATT KOMMA IHÅG
NÄR DET ÄR TÖMNING?

A

nmäl dig till vår kostnadsfria SMS-tjänst och få
ett sms dagen innan sophämtning eller efter att
ditt enskilda avlopp tömts. Du anmäler dig direkt på hemsidan eller genom att kontakta kundtjänst.

VÅRA MILJÖHJÄLTAR

Å

ret om, i kyla, regn och stekande hetta, tömmer våra chaufförer
varje vecka tusentals sopkärl runt om i kommunen. Ett fantastiskt gäng som i våra ögon är riktiga miljöhjältar.

Foto: Rickard Hansson
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SKRÄPPLOCKNING

I

maj gick Hässleholms skräpplockarvecka av stapeln
och självklart var vi på Hässleholm Miljö med som
bolag. Vi plockade skräp i Ljungdala, Magle våtmark
och runt Finjasjön under en regnig tisdag. Men inte fick
vi ihop mindre skräp för det – hela 300 kg skräp hittades av våra fantastiska medarbetare!

Dolores Öhman

LÄR KÄNNA OSS

Vi hittade alltifrån gamla tidningar och kläder till barnvagnar,
elkablar och söndrig moped .

RESURSSMART
FÖRSKOLA

V

i vill gärna vara med och bidra till ett mer hållbart Hässleholm. Ett nytt projekt vi testat under
våren är Resurssmart förskola. Röinge förskola
i Hässleholm ställde snällt upp som pilotförskola och
har under tre månader arbetat för att minska sitt avfall med hjälp av Sopsamlarmonstren. Vi har stått för
hjälpmedel och guidning.
Och visst har det gett resultat. Under veckorna lyckades
de minska sitt matsvinn och
sitt brännbara avfall med ca
8 %. Efter sommaren hoppas vi att fler förskolor vill bli
resurssmarta. Kontakta oss Barn på Röinge förskola väger
för mer info.
blöjpåsar
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Hej Dolores! Vad gör du som hållbarhetscoach?
Hej! Jag stöttar och bidrar till att utveckla hållbarhetsarbetet i Hässleholms kommun! Många skolor och förskolor, äldreboende och andra kommunala funktioner har
idéer om hur de vill bli mer hållbara. De är lärare, vårdpersonal eller ekonomer, men inte hållbarhetsspecialister. Då
ringer dem mig så utvecklar vi tillsammans deras idéer.
Jag vägleder, ger förslag och verktyg så de kan kicka i
gång med detta ack så viktiga arbete som hållbarhet är.
Vad är det roligaste med ditt jobb?
Att känna att jag är med och bidrar till något viktigt och
att aldrig veta vad nästa projekt blir. Det kan handla
om att förebygga avfall, minska transporter, digitalisera
processer eller giftbanta arbetsplatser. Hållbarhet finns
i allt vi gör och vi alla behöver förstå att det är klokt att
vara resurseffektiv och fri från fossila bränslen. Detta
behövs, för oss idag och för våra barn och barnbarn.
Om man vill leva mer hållbart, vilket är ditt bästa tips?
Gör ditt liv enklare! Fastna inte i konsumtionens ekorrhjul.
Många stressar över saker de har och hittar inte plats för
alla kläder, skor och verktyg. Andra stressar över prylar de
saknar. Jag vill uppleva tillsammans med mina närmaste.
Det finns inget mer värdefull än ett härligt samtal med
en bra vän. Lägg tid på livets verkliga kvalitéer, då ger
sig allt annat. Att motionera, ta cykeln till träningen och
äta mer grönt och mindre kött, är bra för både dig och
miljön. Ta tåget till jobbet samtidigt som du läser en bra
bok eller pratar med en kompis. Medmänsklighet är en
viktig pusselbit för att leva mer hållbart.

BARNTÄVLING!
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Tävla med oss och vinn en t-shirt och keps med Sopsamlarmonstren!
Skicka in svaret på frågan via e-post till hassleholmmiljo@hassleholm.se.
Märk ämnesraden med barntävling. Vi vill ha ditt svar senast den 8 juli. Lycka till!
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Avsändare:
Hässleholm Miljö AB
281 80 Hässleholm

SOPHÄMTNING I
MIDSOMMAR
Under midsommarveckan börjar chaufförerna
med veckans sophämtning redan söndagen
den 20 juni. Vi ber dig därför att sätta ut dina
kärl en dag före ordinarie tömningsdag och
låta dem stå tills de blivit tömda.
Tack för din hjälp!

Aktuella öppettider hittar du på vår hemsida.

Vi önskar dig en
trevlig midsommar
och en riktigt härlig sommar!

Följ oss på sociala medier:
hassleholmmiljo
Hässleholm Miljö AB

