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Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett 

affärsmässigt bolag som helt ägs av 

Hässleholms kommun. Vi erbjuder  

klimatsmart fjärrvärme i Hässleholm 

och Tyringe samt behandlar och åter-

vinner avfall från hushåll, industri och 

andra verksamheter.

Vissa saker är som vanligt 
trots allt, två gånger per år 
kommer vi ut med ett num-

mer av Varmt & Rent och det gör 
vi nu också, även om mycket an-
nat är upp och ned. Spridningen 
av Coronaviruset påverkar oss alla, 
både privat och på arbetet. 

Inom vårt område är påverkan 
trots allt ganska liten verksamhets-
mässigt. Jag vet att det kan ändras 
snabbt men i skrivande stund (mit-
ten av maj) märks det nog mest för 
dem av er som besökt våra åter-
vinningscentraler. Förutom att det 
är extra många besökare hos oss 
just nu har vi också, i enlighet med 
centrala riktlinjer, försökt att skapa 
större möjligheter till distansering. 
Det har inneburit längre köer peri-
odvis men fördelen har ju å andra 
sidan blivit, förutom minskad risk 
för smittspridning, att själva besö-
ket gått snabbare när man kommit 
fram. Vi hoppas att ni har överse-
ende med detta! Kan ni välja tid för 
besök så undvik gärna de populä-
raste tiderna (såsom klämdagar och 
lördagar).

I övrigt har vi kommit en bra bit 
närmare färdigställandet av vår 
ackumulatortank och alla de inves-
teringar som gjorts kopplat till det 
projektet. Vi är övertygade om att 
investeringarna kommer att ge oss 
utmärkta möjligheter att under lång 
tid framöver kunna erbjuda våra 
kunder leveranssäker och prisvärd 
energi. 

En sak som jag vill be er om hjälp 
med är att säkra arbetsmiljön för vår 
personal som samlar in hushållsav-
fall. För att det ska kännas så säkert 

som möjligt ber jag er att vara ex-
tra noggranna med att paketera ert 
brännbara avfall, dubbelknut är re-
kommenderat!

Vårt bolag har som många andra 
tagit till sig rekommendationerna 
från Folkhälsomyndigheterna och 
vi gör det vi kan för att minska ris-
ken för smittspridning. Det innebär 
att många av oss försöker utföra 
så mycket arbete som möjligt he-
mifrån. Vi ser alla fram emot den 
tidpunkt när vi utan oro återigen 
kan träffa varandra och till och med 
uppmana er till att besöka våra åter-
vinningscentraler och kundtjänst. 
Fram till dess ber jag er att använ-
da de digitala verktyg som står till 
förfogande om det inte är helt nöd-
vändigt med personliga besök.

Vi kan inte veta hur vår omgivning 
ter sig när du läser detta. Kanske 
har Coronaviruset slagit till med en 
helt annan styrka än när jag skriver 
detta. Kanske har vi sakta men sä-
kert kunnat påbörja resan tillbaka 
till ett nytt normalläge. Kanske be-
finner vi oss någonstans mitt emel-
lan. En sak är dock säker, när det 
blir möjligt kommer vi att göra vad 
vi kan för att återta vårt arbete med 
att tillsammans med er försöka räd-
da världen lite grann, varje dag.

Med vänliga 
hälsningar
Sven Carlsson, 
VD

För mer information kontakta: 

Hässleholm Miljö AB
281 80 Hässleholm 

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



Du vet väl om att du som villakund beställer nya 
matavfallspåsar genom att klämma fast en påse 
under locket på sopkärlet? Chauffören lämnar 

då nya påsar vid tömning (max 2 buntar/år). Om du bor 
i lägenhet är det din hyresvärd som ansvarar för att dela 
ut matavfallspåsar. 

NYA MATAVFALLSPÅSAR 
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MATAVFALLSPÅSEN  
FLYTTAR IN I BUTIKEN

Nu kan du packa frukt och grönt i matavfallspåsar 
istället för i engångsplastpåsar när du besöker 
ICA Maxi i Hässleholm. Påsen kan du sen åter-

använda när du kommer hem som just matavfallspåse. 
Enkelt men smart! Pilotprojektet är ett samarbete mellan 
Hässleholm Miljö och ICA Maxi i Hässleholm. Har du tes-
tat ännu? 

DROPPANDE  
MATAVFALLSPÅSAR? 

Matavfall är inte alltid jätteroligt, det kan både 
lukta illa och droppa. Men det gör underverk. 
Vi skickar allt matavfall till Jönköping där det 

blir biogas och biogödsel. 1 kg matavfall räcker till när-
mare 4 km körning. Vi har dock ett problem, plast! Vi 
förstår att många vill slippa droppande påsar och därför 
knyter en plastpåse runt men detta gör att vi inte kan 
återvinna matavfallet. Vill du slippa droppande påsar 
och samtidigt värna om återvinningen? Då får du här 
tre bra tips av vår projektsamordnare Anton:

• Låt blött matavfall rinna av i vasken först
•  Lägg använda servetter och hushållspapper  

i matavfallet
• Byt påse ungefär var tredje dag
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PASSERSYSTEM FÖR 
ÖKAD SÄKERHET

NU KAN DU ÅTERBRUKA 
OCH ÅTERVINNA MER

För att göra återvinningscentralerna säkrare och 
få ett bättre trafikflöde har vi nu passersystem på 
Vankiva, Vinslöv och Sösdala återvinningscentral. 

Inom kort planeras det att installeras även i Bjärnum, 
Hästveda och Tyringe. 

Hur fungerar det?
Du kommer enkelt in genom att scanna ditt körkort el-
ler passerkort i terminalen som står några meter innan 
bommen. 

Vi hoppas att du precis som vi gillar när saker kan 
återbrukas och återvinnas. Vi är glada att nu 
kunna erbjuda följande på återvinningscentralen 

i Vankiva: 
•  Återbruk av krukor – lämna krukor du tröttnat på och 

ta gärna någon annan kruka med dig hem. 
•  Återbruk av träpallar. Helpallar, halvpallar, byggpal-

lar, EUR-pall, engångspallar och pallkragar kan nu 
återbrukas. 

•  Återvinning av grovplast. Plastsaker (ej förpackningar) 
såsom plastbackar, plastmöbler, plastlådor, och plast-
pallar kan nu sorteras i egen fraktion och återvinnas. 

Senaste nytt 
från återvinnings-

centralerna



TIPS FÖR BÄTTRE  
SORTERING 

VÄLBESÖKTA ÅTER- 
VINNINGSCENTRALER

NYA SKYLTAR SKA  
FÖRENKLA SORTERINGEN

Vi är fantastiskt duktiga på att sortera i Hässle-
holm! Kanske beror det på att vi var en av de 
första kommunerna i Sverige att införa källsor-

tering i början på 90-talet?! Men vi kan alltid bli bättre. 
Därför kommer här några tips på vägen: 
• Alla leksaker som lyser eller låter sorteras som elavfall. 
•  Frigolit ska alltid plockas ur pappersförpackningarna. 

Vi får tyvärr in en del frigolit och plast bland wellpap-
pen som försvårar återvinningen. 

•  Wellpapp sorteras i en egen fraktion på återvinnings-
centralen. Hemma går det bra att lämna en mindre 
mängd wellpapp bland pappersförpackningarna.

Våren är vanligtvis återvinningscentralernas 
högsäsong men i år har det varit extra många 
besökare. Det fina vädret kombinerat med att 

många är hemma med anledning av Covid-19 gör att 
antalet besökare varit rekordhögt. 

Vill du undvika kö så tipsar vår ÅVC-medarbetare Jonas 
om att: 
• Besöka oss tisdag-fredag då det oftast är lugnare. 
•  Använda våra tjänster – vi hämtar grovavfall (möbler, 

cyklar, vitvaror m.m.) hemma hos dig. Bor du i villa häm-
tar vi även farligt avfall, deponi, matfett och textilier. 

•  Packa bilen rätt. Om du sorterar ditt avfall hemma går 
ditt besök på återvinningscentralen snabbt och smidigt.

På återvinningscentralerna kan du sortera ditt avfall i 
drygt 30 olika fraktioner – vi förstår att det inte all-
tid är helt enkelt att sortera rätt. Vi har därför tagit 

fram nya skyltar med tydliga illustrationer och olika fär-
ger. Vi hoppas att dessa ska underlätta ditt nästa besök.
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VÄRNA OM VÅRT GEMENSAMMA VATTEN

BAKTERIER SOM  
GÖR UNDERVERK 

Vi måste vara rädda om vårt gemensamma vat-
ten. Skräp på gatan åker med regnvatten till 
dagvattenbrunnar och vidare ut i sjöar och hav, 

utan rening. Matfett som hälls ut i vasken stelnar och 
sätter sig på avloppsrörens väggar och kan orsaka stopp 
och skador. För att vi ska kunna bada på rena strän-
der och i rent vatten i sommar och undvika skador och 
stopp behöver vi därför: 

I drygt ett år har vår miljösamordnare Sofie Vessling, 
tillsammans med Avfall Sverige, Lunds Universitet 
och Sweco, testat att rena lakvatten med bakterier. 

Ett pilotprojekt som tidigare aldrig testats på lakvatten i 
Sverige. Lakvatten (vatten som passerat våra deponier) 
innehåller mindre halter tungmetaller och måste renas. 
Resultaten har varit positiva och visar att metallförore-
ningarna i vattnet minskar mellan 50-75 %. Sofie Vess-
ling är glad över resultatet. 

– Det här har varit ett av de roligaste projektet jag drivit. 
Det är fantastiskt att en biologisk reningsmetod med 
naturligt förekommande bakterier fungerar så bra att vi 
på sikt kan minska vår användning av kemikalier utan 
att tumma på reningseffekten, säger Sofie.

• Slänga skräp i papperskorgen
• Tvätta bilen i tvätthall
•  Torka ur stekpannan med hushållspapper innan den 

diskas. 
•  Hälla upp fett som blir över från matlagning i en plast-

flaska och lämna in på återvinningscentralen.
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KÄNNER DU NÅGON 
SOM BORDE BELÖNAS 
FÖR SITT MILJÖARBETE?

Mellan den 5 juni och 30 september är vi återigen 
redo att ta emot ansökningar till vårt Miljösti-
pendium. Sök eller nominera någon till stipen-

diet som riktar sig till enskilda personer såväl som grupper, 
föreningar och organisationer med anknytning till Häss-
leholm. Stipendiesumman är på 20.000 kronor och delas 
antingen ut till en mottagare eller fördelas på flera.

Läs mer på www.hassleholmmiljo.se 

Vi på Hässleholm Miljö gör vad vi kan för att minska 
risken för smittspridning i dessa tiden. Men vi be-
höver din hjälp. Använd våra digitala tjänster fram-

för fysiska besök om det är möjligt. På vår hemsida kan du 
utföra de flesta ärenden och beställa hämtning av grovav-
fall, farligt avfall, deponi, matfett och textilier. Vid besök 
på återvinningscentralen ber vi dig att hålla ett fysiskt av-
stånd vid kontakt med personal och andra besökare.
 
Behöver man förpacka brännbart avfall?
Vi har fått flera frågor om brännbart avfall och om man 
behöver förpacka det nu när plastpåsarna börjar fasas 

VI BEHÖVER DIN HJÄLP!
ut. Det är viktigare än någonsin att hantera avfallet rätt 
och för att våra chaufförer ska ha en säker arbetsmiljö 
är det viktigt att:

•  Brännbart avfall förpackas väl i plastpåse och att på-
sen stängs ordentligt, gärna med dubbelknut.

•  Locken på sopkärlen är stängda, överfulla kärl inne-
bär ökad risk för smittspridning.

Plastpåsarna behövs alltså fortfarande. Dock är det inte 
mycket som ska slängas bland brännbart, det mesta ska 
sorteras ut som förpackningar och återvinnas.



8

TRYGGHETSAVTAL PÅ GÅNG

Som vi har längtar och väntat. Målet var att er-
bjuda våra villakunder med fjärrvärme ett Trygg-
hetsavtal i vår men med anledning av Covid-19 

har lanseringen skjutits upp till hösten. Trygghetsavta-
let innebär att vi tar hand om allt underhåll åt dig. Du 
får regelbundna servicebesök där vi tillsammans går 
igenom din fjärrvärmecentral och kontrollerar att allt 

FJÄRRVÄRME – ETT SMART VAL 
FÖR BÅDE DIG OCH MILJÖN 

2019 bidrog vi tillsammans med dig som kund till 
att minska koldioxidutsläppen med 54 200 ton. 
Det motsvarar 10 månader utan bilkörning - för 

alla invånare i Hässleholms kommun. En stor bidra-
gande faktor är vår fjärrvärme som tillverkar energi av 
brännbart avfall. Tack för att du väljer fjärrvärme! 

fungerar som det ska. Mellan servicebesöken finns vi 
tillgängliga på telefon och vi gör regelbundet funktions-
kontroll på distans. Om olyckan, mot förmodan, skulle 
vara framme är vår personal redo att rycka ut dygnet 
runt, årets alla dagar. Vi hoppas att du, precis som vi, ser 
fram emot lanseringen!
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FÄRDIGISOLERAD

SMART VÄRME

Nu är den snart färdig, vår nya ackumulatortank 
på Beleverket i Hässleholm. Projektledare Per 
Haker är nöjd med arbetet som har krävt otro-

ligt mycket planering och engagemang från både kolle-
gor och samarbetspartners. Och redan nu har den gjort 
skillnad. ”Tester som genomförts visar att den uppfyller 
ställda krav och vår driftspersonal har redan fått stor 
nytt av den, vilket känns fantastiskt roligt”, säger Per. 

Vi vill såklart att fjärrvärme ska vara det självklara 
valet och vi tror på att det ska vara enkelt. Där-
för låter vi nu några av våra villakunder testa 

en app med möjlighet att reglera värmen hemma med 
mobilen. Faller projektet väl ut hoppas vi kunna erbjuda 
samtliga villakunder detta framöver. 

KLIMATSMART 
BADANDE

Förläng 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 fjärr-
värmen. Kontakta oss så berättar vi mer! 
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MONSTERÅRET 2020

Våra Sopsamlarmonster blir alltmer populära! Över 700 verksamheter 
runtom i landet använder nu monstren som har närmare 3000 föl-
jare på både Instagram och Facebook. Nytt för i år är Monsteråret, 

vilket är Sopsamlarmonstrens egen almanacka som finns i både fysisk och 
digital form. Barnen får olika uppgifter inom hållbar utveckling, bl.a. 
skapa en egen avfallsbok, gå på energijakt och lära sig vad som får 
spolas ner i toaletten. Den fysiska almanackan har delats ut till alla 
förskolor och förskoleklasser i kommunen, medan den digitala är 
öppen för alla som vill delta. I skrivande stund har över 800 använ-
dare skapat ett konto. Du som privatperson är också välkommen 
att skapa ett konto! Besök www.mittavtryck.se för mer informa-
tion om Sopsamlarmonstren och Monsteråret 2020.

GÖR SOM TUSENTALS ANDRA 
HÄSSLEHOLMARE OCH  
ANSLUT DIG TILL E-FAKTURA

SMS SOM HÅLLER 
DIG UPPDATERAD

Med e-faktura betalar du dina fakturor snabbt, 
enkelt och säkert samtidigt som du värnar om 
miljön. Det går även utmärkt att kombinera 

e-faktura med autogiro. Så slå ett slag för både dig själv 
och miljön och ansök om e-faktura via din internetbank.

Anmäl dig till SMS-tjänsten och få ett sms da-
gen innan sophämtning, vid avbrott i fjärrvär-
meleveransen eller efter att ditt enskilda avlopp 

tömts. Du anmäler dig direkt på hemsidan eller genom 
att kontakta kundtjänst.

Hållbarhetsansvarig Elin Johnsson Sivertsson som dagen till ära 
deltar i vår interna skräpplockardag. 

HÅLLBARHET I FOKUS

Nu har vi ett Hållbarhetsråd på Hässleholm Miljö 
med representanter från olika delar av verksam-
heten. För oss är hållbarhet en viktig fråga och må-

let är att det ska genomsyra allt vi gör på bolaget. Det inle-
dande arbetet i hållbarhetsrådet har bestått av att utifrån 
de 17 globala hållbarhetsmålen ta fram fem mål som ska 
ingå i Hässleholm Miljös strategiska hållbarhetsarbete. Elin 
Johnsson Sivertsson som är hållbarhetsansvarig är glad 
över att vi nu kan arbeta mer strategiskt med håll barhet.

-Vi gör redan många bra saker men nu vill vi tydligare 
kunna prioritera, sätta mål och göra upp pla ner. Många 
av oss på Hässleholm Miljö brinner verkli gen för en håll-
bar framtid så vi har både kunskap och engagemang för 
att göra detta möjligt, säger Elin.
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TRÄDGÅRDSAVFALL

BATTERI

1. Vem samlar på diskborstar?
2. Vad har Kompistina på huvudet?
3. Vad gillar Pantomen att göra?
4. Vad får du spola ner i toaletten?
5. Vilket monster samlar på konservburkar?
6.  Vad vill Kompostina att matavfallspåsen ska vara gjord av?
7. Vad har Pappis kring magen?

1

4
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BARNTÄVLING!
Tävla med oss och vinn en t-shirt och keps med Sopsamlarmonstren!

Skicka in ordet som bildas i den röda raden via e-post till hassleholmmiljo@hassleholm.se. 
Märk ämnesråden med barntävling. Vi vill ha ditt svar senast den 30 juni. Lycka till! 

METALL

MINDRE ELAVFALL

OFÄRGAT GLAS

TIDNINGAR

FÄRGAT GLAS



SOPHÄMTNING I MIDSOMMAR 
Under midsommarveckan börjar chaufförerna med veckans sophämtning 

redan söndagen den 14 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. 

Kontakta oss för mer information 
Telefon: 0451-26 82 00 

e-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se 
www.hassleholmmiljo.se 

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

Följ oss på sociala medier:

hassleholmmiljo

Hässleholm Miljö AB


