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”VI BRINNER FÖR EN
HÅLLBAR FRAMTID!”
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et är inte varje år vi har möjlighet att visa våra kunder
uppskattning så konkret
som vi kan göra i år. En ny tolkning
av hur energiskatt ska betalas har
bidragit till att vi har kunnat ge tillbaka till våra fjärrvärmekunder. Vi
kallar det miljöåterbäring - som tack
för att ni bidrar till en bättre miljö!
Som vi tidigare berättat om ska
fjärrvärmenätet i Tyringe byggas ut
till Tvärskogsområdet. Planeringen
pågår just nu för fullt och hittills har
över 20 kunder valt att ansluta sig.
Vi ser givetvis gärna att fler anmäler
sig så finns intresse, hör av dig.
Vi tror på fjärrvärme som en miljövänlig och ekonomiskt effektiv
uppvärmningsform. Det visar vi på
många sätt, bland annat genom
miljöåterbäring och utbyggnad av
fjärrvärmenäten. Nu tar vi ytterligare
ett steg framåt genom att bygga en
ny ackumulator, enkelt uttryckt en
termos för vår produktion. Produktionen blir jämnare med en längre
planeringshorisont, allt för att förbättra fjärrvärmeleveransen till våra
kunder. Projektering pågår för fullt
men redan nu kan man säga att

ackumulatorn kommer att påverka
kommunens skyline…
Mycket av det vi gör styrs av lagar och regler, många gånger ganska svårbegripliga, men ibland av
lättförståeliga riktlinjer. En av mina
favoriter är avfallstrappan, EU-direktivet som styr hur avfall ska tas
om hand och som handlar om att
minimera och återanvända så mycket som möjligt. Tillsammans med
EU-projektet RSFI som drivs inom
T4vux arbetar vi nu för att kliva
uppåt i trappan, från återvinning till
återbruk. Vi kommer att öppna en
återbruksbutik där saker kan få nytt
liv och en återvinningspunkt där du
kan lämna material för återvinning
med cykel, till fots eller buss.
Det har varit händelserika månader precis som det ska vara. Vi fortsätter att göra det vi kan för att underlätta för dig som kund att göra
rätt. Annars kan man inte ha den
slogan som vi har: Vi brinner för en
hållbar framtid!
Med vänliga hälsningar
Sven Carlsson, VD

Miljöåterbäring
I år har vi valt att ge våra fjärrvärmekunder miljöåterbäring. Som fjärrvärmekund hjälper du till att minska koldioxidutsläppen och spara
på våra naturresurser. Luften blir renare och vi kan skapa energi av
brännbart avfall och flis – resurser som annars skulle gå förlorade.
Som tack för att du väljer fjärrvärme och hjälper oss i vår klimatkamp ger vi dig miljöåterbäring. Det innebär att du får tillbaka 2 % av
din fjärrvärmekostnad för 2016. Läs mer på vår hemsida.
Gäller alla befintliga kunder per den 1/11-2017

29 000 kr

Följ oss i sociala medier
Du vet väl om att Hässleholm Miljö finns
på sociala medier? På Instagram kan du
följa med bakom kulisserna och se hur
vår vardag ser ut. På Facebook delar vi
med oss av saker vi gillar och tycker är
viktiga, informerar om förändringar i
sophämtningen, driftstörningar i fjärrvärmen, nyheter och mycket annat.
Hässleholm Miljö AB

hassleholmmiljo

Byta fjärrvärmecentral?
Vi hjälper dig!
En fjärrvärmecentral håller vanligtvis i många år men
när den närmar sig 20 år kan det vara bra att byta ut
den innan den går sönder. Vi hjälper dig gärna när det
är dags att byta!
En ny central har många fördelar. Den reagerar bland
annat snabbare vid temperaturväxlingar och sänker
dina kostnader eftersom nya växlare förbrukar mindre
fjärrvärme och energi.
Läs mer och anmäl ditt intresse på
www.hassleholmmiljo.se eller ring 0451-26 82 00.
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För mer information kontakta:

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms
kommun. Vi producerar och levererar
fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt
behandlar och återvinner avfall från hushåll,
industri och andra verksamheter.

Hässleholm Miljö AB
Box 104
281 22 Hässleholm
Tel: 0451-26 82 00
hassleholmmiljo@hassleholm.se
www.hassleholmmiljo.se

3

Magneten

– HÄSSLEHOLMS
VINTAGECENTRUM
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I

vår öppnar Hässleholm Miljö och RSFI upp portarna till
Magneten – Makerspace, Återbruksbutik och Återvinningspunkt. Magneten ligger i Norra
Skånes gamla tryckerilokaler och
hit kan du gå för att umgås, fynda second-hand, återvinna eller
laga något som gått sönder men
som är för bra för att kastas.

Makerspace
I Makerspace-delen av Magneten
har du som besökare möjlighet att
vara kreativ och skapa eller laga saker som du själv tagit med dig eller
bytt till dig genom återbruksbutiken. Här kan du laga en söndrig tröja, tillverka smycken eller måla om
ett gammalt bord.

Återbruksbutik
Till återbruksbutiken kan du komma
när du vill fynda second-hand och
vill bli av med något som du tröttnat
på hemma så det kan komma någon annan till glädje. Regeln är att
det ska kunna tas i handen, såsom
en väska eller en pall. Butiken kommer att vara kontantfri och fungera
genom byteshandel.
Återvinningspunkt
Återvinningspunkten ska fungera
som ett komplement till återvinningscentralen för dig som bor i lägenhet, inte har tillgång till bil eller
bara ska slänga mindre mängder
avfall. Hit tar du dig bäst via kollektivtrafik, cykel eller gång då anläggningen inte är anpassad för biltrafik.

”Återvinningspunkten
ska fungera som ett
komplement till återvinningscentralen för
dig som bor i lägenhet”

Besök oss den 28 december
Magneten öppnar under våren
2018 men redan den 28/12 kan du
besöka oss och få en smygtitt i lokalerna. Vi finns på plats mellan kl. 1417. Vi vet att det brukar bli mycket
sopor under julen så ta gärna med
resterna från klapparna - julklappspapper och förpackningar så vi kan
återvinna det.
Hässleholm Miljö driver Magneten tillsammans med RSFI
som är ett projekt finansierat
av Europiska socialfonden.
Målet är att Hässleholm ska
klättra uppåt i Avfallstrappan
och öka återanvändningen i
kommunen.
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Vad händer på ÅVC?
Vi arbetar för en trygg arbetsplats
Risken för hot och våld på landets återvinningscentraler ökar enligt undersökningar
som Avfall Sverige gjort. Efter en riskanalys hos vår egen personal framkom det att
risken för hot och våldssituationer blivit mer påtaglig även på våra anläggningar.
Det är något som vi inte accepterar.
Personalen på återvinningscentralerna möter en mängd kunder varje dag och ska
såklart känna sig trygg på sin arbetsplats. För att motverka hot och våld har vi tagit
fram nya stärkta rutiner i syfte att trygga vår personal. De ska veta vad de har rätt
att göra i varje situation som kan upplevas obehaglig. Vi kommer även att kontakta
de kunder som beter sig hotfullt eller aggressivt.
Tillsammans ska vi skapa en trevlig och trygg miljö på våra återvinningscentraler!

”NU TAR ALLA ÅTERVINNINGSCENTRALER
EMOT TRYCKIMPREGNERAT TRÄ!”

Förbättrad service
Nu kan du som privatkund lämna tryckimpregnerat trä på alla våra återvinningscentraler i kommunen. Efter önskemål från våra
kunder har vi utökat mottagandet så att även
Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och
Vinslöv kan ta emot tryckimpregnerat trä.

Bomsystem
Förra året infördes ett inpasseringssystem med
bommar på återvinningscentralen i Vinslöv vilket
innebär att besökare drar sitt körkort eller passerkort för att komma in. Systemet infördes för att
öka säkerheten på området samt möjliggöra insamling av statistik för att bättre kunna planera
bemanning och öppettider.
Bomsystemet har slagit väl ut och kommer att införas på fler återvinningscentraler. I Vankiva införs
systemet under 2018. Mer information kommer.
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För ökad säkerhet och service

Risken för
hot och
våld ökar.

Anna och Matilda från Hässleholm Miljö klistrar etiketter tillsammans med Stefan från Exakta Creative.

Matavfall, brännbart, plastförpackningar och
pappersförpackningar.

Kristian Bergstöm och Peter Johansson på Österås
Idrottsanläggning är nöjda med sorteringen inomhus.

FÄRGGLAD SORTERING

N

u kan du som besöker
Österås IP enkelt sortera ditt
avfall genom färgglada soptunnor!
I samband med ombyggnaden
av Österås Idrottsplats har nya,
färgsprakande soptunnor placerats
ut på området. Med hjälp av färgkoderna kan du enkelt sortera ditt
avfall i fyra olika fraktioner; matavfall, plastförpackningar, pappersförpackningar och brännbart.

- Det har varit ett suveränt tillfälle
att kombinera nytta med nöje och
är även ett viktigt initiativ för att
öka källsorteringen i Hässleholms
offentliga miljö, säger Matilda Ehnberg, projektsamordnare på
Hässleholm Miljö.
Totalt kommer åtta stationer att
placeras ut på Österås IP. I dagsläget
finns tre stationer uppsatta.
Österås Idrottsanläggning med
Martin Brostedt i täten gör en stor

satsning på sortering och har även
köpt in 34 stycken källsorteringsstationer som placerats inomhus.
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HÄSSLEHOLM MILJÖ
INFORMERAR
Soptömning
Under jul- och nyårsveckan är chaufförerna lediga vissa dagar vilket påverkar tömningen.
Sätt därför ut dina kärl på ordinarie tömningsdag och låt dem stå tills de blir tömda.
Öppettider
Jul och nyår innebär ändrade öppettider för kundtjänst och våra återvinningscentraler.
Den 23/12 stänger Vankiva ÅVC kl. 12, röda dagar har vi stängt och övriga dagar gäller ordinarie öppettider.
Snö och frost!
Vintern är här och förhoppningsvis får vi njuta av fina dagar med sol och snö. För våra chaufförer ställer snö och
frost till det vid sop- och slamtömning. Vi behöver därför din hjälp!
Vägen fram till avfallskärlen eller slambrunnen är chaufförernas arbetsplats. Tänk på att skotta och halkbekämpa
för att underlätta vid tömning.
När det är kallt kan matavfallet frysa fast i kärlet. För att undvika detta så chaufförerna kan genomföra
tömningen kommer här några tips:
1.
2.
3.
4.
5.

Låt fuktigt matavfall rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen
Lägg tidnings- eller hushållspapper i botten av påsen
Låt påsen ligga ute i en hink så att den fryser till innan den läggs i kärlet
Lägg tidningspapper eller äggkartonger i botten på kärlet
Håll kärlet rent

Sms-kvittens slamtömning
Vill du få ett sms när din slambrunn har blivit tömd? Anmäl dig till vår kostnadsfria SMS-tjänst via hemsidan.
Där kan du även anmäla dig till sms vid sophämtning och driftstörningar i fjärrvärmeleveransen.

Alla villahushåll kommer att få nya kompostpåsar senast i mitten av april 2018 - två buntar till helårsabonnenter
och en bunt till fritidsabonnenter.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
I år skänker vi pengar till Musikhjälpen istället för att skicka julkort.
Vi passar därför på att önska dig en riktigt god jul och gott nytt år!
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