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Ett Söderhamn med framtidstro
Som vanligt är tidningen fylld med 

intressanta artiklar om alla roliga 
projekt och verksamheter vi jobbar 
med. Mycket i tidningen handlar den 
här gången om vatten - vårt viktigaste 
livsmedel.

Under många år har vi fått anpassa 
oss efter vår krympande befolkning, 

men nu känns det som det har vänt. En 
stad och kommun förändras och det är 
som det ska, och de senaste åren har 
det skett en positiv förändring som är 
påtaglig.

Norrfjärd med ett utökat vattenområde 
med vatten och avlopp möjliggör för 

nya boenden, vår intensiva bredbandsut-
byggnad i flera delar av kommunen gör 
att man kan välja att bo kvar i, eller flytta 
till, den del av kommunen som man vill 
bo och leva i. Det skapas nya att-
raktiva boendemiljöer som Dallas, 
Färssjövägen och Tigern, där det 
byggs eller ska byggas helt nytt och 
det är verkligen roligt. Extra roligt är 
att det har gett goda efterdyningar i 
form av samverkan och samarbeten 
mellan det offentliga och näringsliv, 
så att vi kan fortsätta att vara kloka 
samhällsbyggare tillsammans.

När Söderhamn Näras bokslut 
för 2016 spikades visade det ett 

mycket fint resultat. Det betyder att 
vi indirekt kan ge tillbaka till våra 
kunder och det gör vi genom att 
låta våra avgifter vara oförändrade 
under 2017. Vi fortsätter att ha en 
fin placering när vi jämför oss med 
andra kommuners kostnader för 
vatten, fjärrvärme, renhållning och 
elnätsavgifter. Söderhamn ligger i 
år på 39:e plats bland Sveriges 290 
kommuner. Det är en riktigt bra pla-
cering för en kommun av vår storlek!

Vi jobbar kontinuerligt med att 
förbättra vår kundservice och 

ett bra sätt att få veta hur vi sköter oss 
är ju att fråga er, och det har vi gjort i 
en omfattande kundundersökning. Det 
goda resultatet visade att vi har blivit 
ännu bättre än för två år sedan, då vi 
genomförde den förra undersökningen.

Jag blir både mallig och stolt! Tack till 
alla som gör att våra kunder gillar oss! 
Att vi sköter oss bra är roligt, men vi 
mäter för att utveckla oss vidare för vi 
vill naturligtvis bli ännu bättre. 

Därför jobbar vi med att utveckla våra 
verksamheter och våra verksamhetsom-
råden. Ett exempel på utveckling för att 
ytterliga förbättra servicen är den nya 
märkningen av insamlingskärl. 

Det är lätt att strö lovord när utveck-
lingen går framåt men vi står inför 

utmaningar också. Ett är att säkerställa 
kompetensen när det sker generations-
skiften i bolaget och därför samarbetar 

vi med olika utbildningssäten såsom 
yrkeshögskolor och högskolor. Vi är 
oerhört beroende av att vi får duktiga 
medarbetare som hjälper till att sköta 
om, utveckla och underhålla våra an-
läggningar så att de alltid är i bra skick. 
En annan utmaning är att vara förberedd 
när natur och teknik ställer till det för oss 
och våra kunder. Därför är det viktigt att 
öva sig. Vi tar hjälp i det arbetet av några 
riktiga rävar; våra gamla vd:ar från två av 
de bolag som idag är Söderhamn Nära.

SM var ett fantastiskt roligt eve-
nemang, vi gjorde strålande 

insatser. Vi visade att Söderhamns hjärta 
är stort. Vi på Söderhamn Nära hade 
verkligen laddat för att SM-veckan skulle 
bli en succé, ivrigt uppbackade av styrel-
sen att göra det där extra. Vi var många 
som jobbade, andra var volontärer och 
funktionärer men framförallt var vi sö-

derhamnare. Stolta söderhamnare 
och det är jag så himla glad över.

Vi på Söderhamn Nära har sett 
till att festligheterna har snurrat 
på och bara fungerat! För det är  
vår främsta uppgift, att se till att 
både vardag och nu även fest ska 
vara bekväm. Flera delar av den 
infrastruktur vi byggde kommer 
dessutom att finnas på plats för 
kommande arrangemang. Våra 
medarbetare samverkade jättebra 
tillsammans med andra bolag och 
aktörer och hjälpte också till lite 
extra innan beställningar gjor-
des, medveten om att det skulle 
behövas.

Jag är så otroligt stolt över att vi 
bidrog till att SM i Söderhamn blev 
den formidabla succé som idrotts-
festen blev. Det har skrivits mycket 
och hyllats mycket i tidningar och 
sociala medier och jag kan bara 
hålla med i allt. 

Monica Granlund 
VD
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”Jag har aldrig haft några problem med 
Söderhamn Nära, allt har fungerat bra 
och har jag haft några frågor så har de 
kunnat ge mig tydlig information.” 

”Jag tycker att de är jätteschyssta, vi bor i 
ett gammalt stationshus och har en egen 
liten väg, men sopgubbarna åker ända 
ner till oss och tömmer våra sopor och 
sedan vänder de på vår gårdsplan och 
det uppskattar jag enormt!”

”Söderhamn Nära har en väldigt bra 
kundtjänst. De är trevliga och service-
inriktade.”

”Man blir alltid väl bemött av dem. Det 
upplever man särskilt när man inte själv är 
någon expert på området, man kan alltid 
ställa halvdumma frågor till dem.”

”Jag skulle vilja ge betyget mer än mycket 
bra! Mycket har med personalen att göra. 
De har varit så otroligt trevliga och hjälp-
samma när jag pratat med dem och det har 
aldrig hänt att de inte kunnat hjälpa mig.”

”Det jag tycker är så roligt är att när man 
kommer in på deras kontor så reser de sig 
alltid upp och hälsar på en fast de har en 
pågående kund hos sig. Om det uppstår 
internetfel så är de snabba att fixa dem.”

Kommentarer från några av våra kunder...

Ni tycker att vi 
sköter oss bra
För andra året i rad (förra gången var 2015) har vi genomfört en nöjd kund-
undersökning. Resultatet av undersökningen visar att vi fortfarande är bra 
på att ta hand om våra kunder. Vi har dessutom blivit bättre på det.

-Vi har förbättrat oss på i stort sett alla punkter som ingick i undersök-
ningen, säger Lena Sandin, personal- och kundservicechef på Söderhamn 
Nära.

Ett viktigt redskap för att faktiskt se vad ni 
kunder tycker om oss och vår service till er, 
är kundundersökningar. En väl genomförd 
kundundersökning, av ett oberoende företag 
med stor erfarenhet av marknadsundersök-
ningar, ger oss ärliga och välgrundade svar på 
hur vi sköter oss i vår relation till våra kunder.

-Även om vi själva tror att vi gör saker på 
ett bra sätt, eller mindre bra för den delen, är 
det först när vi får svar från våra kunder som 
vi kan vara säkra på hur det ligger till, säger 
Lena Sandin.

Mycket nöjda
Kundundersökningen, som har fokus på 
vad ni anser om Söderhamn Nära inom en 
rad viktiga områden, genomfördes under 
senhösten och vintern 2016. Sammanlagt 
gjordes 203 intervjuer, fördelat på 80 procent 
privatpersoner och 20 procent företag. Re-
sultaten från undersökningen är statistiskt 
säkerställda och visar att ni är mycket nöjda 
med oss. Vi ligger dessutom flera punkter 
över Energibolagsindex och har ett nöjdhets-
index som motsvarar Mycket Väl Godkänd.

Undersökningen, som är genomförd av 
Supportföretaget, bestod av tio frågeom-
råden med allt från spontant omdöme till 

bemötande, kompetens och prisvärdhet. 
Varje frågeområde innehöll även möjlighet 
till spontana kommentarer och även de var 
mycket positiva till oss.

-Att vi får bra resultat är inte bara ett kvitto 
på att vi gör rätt. Det är även ett värdefullt 
verktyg så att vi ska kunna bli bättre, för om 
två år är det dags för en nu kundundersök-
ning och till dess vill vi förbättra oss ytterli-
gare, säger Lena Sandin.

Lena Sandin, personalchef.

... och det är vi som gör tidningen

Per Arvelin Gunnar Lidén
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BAM-halten fortsätter att minska
Halterna av BAM fortsätter att minska och har sedan många år legat långt under Livs-
medelsverkets fastställda gränsvärde på 0,1 ug (miljondels gram) per liter.

- Sedan 2010 har vi legat under gränsvärdena och BAM-halten har stadigt sjunkit för 
varje år, säger VA-chef Veronica Henriksson.

Samtliga 19 prov som togs på dricksvattnet vid Ålsjöns vattentäkt under 2016 visar att 
BAM-halterna har legat från 0,040 ug per liter till 0,080 ug per liter med ett medelvärde 
på 0,058 ug per liter.  Söderhamn Nära reducerar BAM-halten i det grundvatten som 
används för dricksvattenproduktion med hjälp av en markoxidationsanläggning som 
har en positiv effekt på sänkning av BAM-halten i grundvattnet.

- I dag är BAM-halten i dricksvattnet långt under gränsvärdet och man behöver inte 
oroa sig för att dricka vattnet, säger Veronica Henriksson.

FAKTA
BAM, 2,6 diklorbenzamid, är en nedbrytnings-
produkt av Diklobenil som var en av de aktiva 
substanserna i ”Totex strö”, ett totalbekämp-
ningsmedel som slog ut de flesta växter.

Medlet, som fick försäljningsförbud 1989, 
har använts vid byggen av parkeringsplatser 
och vägar samt vid banvallar, grusytor och 
grusgångar etc. Rester av bekämpningsmedlet 
ligger kvar i marken och läcker långsamt ner till 
grundvatten och vattendrag.

Dricksvatten är vårt viktigaste 
livsmedel och därför väl värt att 
skydda.

-Det är också därför som reglerna 
för dricksvattenskydd har blivit 
strängare. Skyddet som våra vat-
tentäkter tidigare fick, anses i dag 
helt enkelt inte längre vara till-
räckligt, säger VA-ingenjör Aman-
da Steen på Söderhamn Nära.
Anledningen till att gränserna och reglerna 
för våra vattenskyddsområden stärks är dels 
att vi i dag har betydligt mer verksamheter 
och människor i och kring våra vatten-
skyddsområden och dels för att vi i dag har 
mer kunskap om hur viktigt det är att skydda 
vårt vatten. Vi har även betydligt bättre kun-
skaper om kemikalier och annat som kan 
påverka vårt dricksvatten och vi har bättre 
metoder att mäta vattenkvalitet.

- Tillsammans innebär dessa faktorer att 
det i dag ställs högre krav på skyddet av våra 
vattentäkter, säger Amanda Steen.

Börjar med Järvsjön
Riktlinjerna för vattenskydds områden har 
i omgångar reviderats av myndigheterna. 
Gränsvärden för vattenkvalitet samt lagar 
och förordningar har skärpts och det är nu 

Hur är det ställt med 
grundvattennivån?
Som du säkert har sett i media den se-
naste tiden så har de rapporterat om att 
låga grundvattennivåer lett till att ett an-
tal kommuner infört bevattningsförbud. 
Rapporteringen har ofta illustrerats med 
en grundvattenkarta över Sverige som 
lätt kan leda tankarna till att enorma 
områden är drabbade av låga grundvat-
tennivåer.

Men riktigt så illa är det ännu inte.
De grundvattenkartor som visats utgår 

från grundvattenmätningar som SGU, 
Sveriges Geologiska Undersökning, 
kontinuerligt genomför i ett antal ob-
servationsrör. Kartorna visar grundvat-
tennivån i de stora magasinen och utgår 
från mätningar genomförda i ungefär 30 
observationsrör och pekar på ett stort 
område där grundvattennivån är mycket 
under det normala, och då kan det se ut 
som att situationen är lika i Söderhamns 
kommun.

- Men det betyder inte att grundvatten-
nivån är så låg som kartorna visar. Inom 
dessa områden finns det större eller 
mindre stråk där grundvattennivån är 
normal, säger Veronica Henriksson, VA-
chef på Söderhamn Nära.

Det finns ingen överhängande risk för 
den kommunala vattenförsörjningen i 
kommunen och Söderhamn Nära kom-
mer därför just nu inte att införa någon 
form av vattenrestriktioner. Men om på-
fyllnadsgraden i grundvattenmagasinen 
minskar ytterligare kan det bli problem i 
vissa delar av kommunen. 

För att förebygga låga vattennivåer är 
det ändå bra att alltid hålla nere på vat-
tenförbrukningen i vardagen.

Vårt skyddsvärda vatten

Amanda Steen arbetar som VA-ingenjör på 
Söderhamn Nära och ansvarar för projektet 
med de nya föreskrifterna.

dags att göra en översyn.
- För vår del börjar det med att vi gör en 

översyn av Järvsjöns vattentäkt. Söderhamn 
Nära är huvudman för Järvsjöns vattentäkt 
och kommer att lägga fram ett förslag till 
Länsstyrelsen Gävleborg med nya skyddsfö-
reskrifter som är anpassade till de riktlinjer 
som finns för vattenskydd i dag.

I Söderhamns kommun har vi sammanlagt 
sex vattentäkter, varav den i Järvsjön är den 
enda ytvattentäkten. Järvsjön är därför en av 
de viktigaste och mest skyddsvärda sjöarna 
i kommunen. 

Våra övriga vattentäkter är alla grund-
vattentäkter och de finns i Holmsveden, Strå-
tjära, Mohed, Kinsta och Ålsjön. Även dessa 
kommer på sikt att få ett starkare skydd.
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Vikten av att vara förberedd
Att vara förberedd vid en extrem händelse eller en allvarlig kris är helt 
avgörande för hur en kommun och övriga samhällsinstitutioner klarar 
av att hantera den. Tack och lov sker kriser av allvarlig art väldigt sällan, 
samtidigt innebär det att vi inte riktigt vet hur olika samhällsfunktioner 
kommer att agera om det väl händer.

För att ta reda på hur väl förberedd krishantering- och kriskommunika-
tion är, kommer det att hållas en stor krisövning, under namnet X-stream, i 
december 2017.

Björn Eriksson, före detta VD på Söderhamn 
Nära tillsammans med Hans Hagelin, före detta 
VD för Söderhamn Vatten och Renhållning, är 
med sina kunskaper om Söderhamn Näras verk-
samheter, givna som övningsledare och utvärde-
rare av Söderhamn Näras del i X-stream.

Tänk dig att en stor kraftverksdamm i övre 
Ljusnan plötsligt rämnar, med stora över-
svämningar och havererade samhällsfunk-
tioner där bland annat viktiga funktioner som 
el- och vattenförsörjningen slås ut.

Hur ska en sådan situation hanteras av de 
drabbade kommunerna, räddningstjänsten 
och övriga samhällsfunktioner som får vår 
vardag att fungera?

För att på ett realistiskt sätt testa krisbered-
skapen och kriskommunikationen i kommu-
nerna längs Ljusnan, kommer Länsstyrelsen 
Gävleborg tillsammans med kommuner och 
organisationer i Hälsingland, Gästrikland och 
Härjedalen att genomföra en stor gemensam 
krisövning.

- Syftet med övningen är att testa och även 
vässa organisationernas krisagerande vid 
extraordinära händelser, säger Hans Hagelin, 
lokal övningsledare för Söderhamn Nära.

Har redan börjat
I den stora övningen kommer Söderhamn 
Nära, i egenskap av huvudman för en rad 

samhällsfunktioner, att ha en central roll.
- Inträffar en allvarlig kris kommer Söder-

hamn Nära att bli inblandade på ett eller 
annat sätt och då måste även deras orga-
nisation vara förberedd och organiserad för 
att på bästa sätt hantera krisen, säger Björn 
Eriksson, lokal utvärderare av övningen för 
Söderhamn Nära.

På Söderhamn Nära har man redan börjat 
förbereda sig för den stora övningen. Bland 
annat har man satt ihop en krislednings-
grupp som ser över rutiner samt den egna 
kris- och kriskommunikationsplanen. 

- Vi kommer även att iscensätta en intern 
förövning på Söderhamn Nära för att på så vis 
se över de interna rutinerna och förbereda oss 
inför den stora övningen, säger Hans Hagelin.

Efter övningen kommer det hela att utvär-
deras av övningsledningen.

- Då kommer vi att se vilka punkter som 
kräver ytterligare insatser för att vi ska kunna 
hantera en eventuell kris på bästa sätt, säger 
Björn Eriksson.

Det går fort i Norrfjärd
Norrfjärdsprojektet rullar för närvarande på i ett högt och stabilt tempo.

Det mesta har gått som på räls och inom kort är huvudledningen på plats.

Vid platskontoret i Norrfjärd finns en 
schematisk bild på hur en anläggning 
ska placeras.

Sedan projektet återupptogs, efter att det 
fick avbrytas på grund av överklaganden i 
upphandlingen, har allt gått som planerat. 
Det har till och med gått bättre än planerat. 
Under en period hade man en framdrift av 
huvudledningen med i snitt 600 meter per 
vecka. Projektet har i dag har kommit så långt 
att entreprenören nu håller på med återställ-
ningsarbeten på norra delen av Norrfjärd.

På södra delen återstår endast några hundra 
meter att gräva, vilket innebär att arbetet med 
den 14 200 meter långa huvudledningen nu 
kan avslutas.

Med ett fåtal undantag anläggs även alla 
servisledningar till fastigheternas förbindel-
sepunkter under våren, vilket är ytterligare 
sammanlagt 4 000 meter.

I samband med det kommer hela systemet 
att testas, vilket bland annat innebär prov-
tryckning och slutbesiktning.

Därefter ges fastighetsägarna möjlighet att 
koppla in sig på vatten och avlopp.
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Effektivt med 
nya bilar
Modern renhållning kräver modern utrustning och ett modernt 
tänk.

Söderhamn Nära har därför köpt in en helt ny återvinningsbil 
och en egen lastbil. Med de nya bilarna körs nu fler återvin-
ningstransporter i egen regi.

- Eftersom samarbeten och logistik har blivit allt viktigare i 
vår verksamhet är det viktigt för oss att ha egna fordon så att 
vi kan utnyttja transporterna bättre, säger renhållningschef, 
Håkan Ålander.

Att ta hand om avfall är i dag en helt annan 
verksamhet än vad det var för bara några år 
sedan, då mycket av det vi kastade betrak-
tades som värdelösa sopor och eldades upp 
eller lades på deponi. Modern renhållning är 
betydligt mer komplex och kommer att bli 
allt mer så i framtiden.

- Vi återvinner i princip allt som kommer in 
till Långtå och det ställer stora krav på logistik 
och samarbeten. Trenden är att alla typer av 
samarbeten kommer att öka ytterligare, säger 
Håkan Ålander.

Regionala samarbeten
För att klara av renhållningsuppdraget på 
ett effektivt och miljömässigt sätt, i dag och 

i framtiden, har Söderhamn Nära inlett en rad 
regionala samarbeten med kommunala ren-
hållningsorganisationer och privata företag i 
återvinningsbranschen.

- Dessa samarbeten ställer höga krav på 
samordning och flexibilitet. Vi har därför 
köpt in en egen flakväxlarbil med kran så att 
vi kan optimera våra transporter. Det innebär 
att vi minimerar våra resor där bilarna an-
nars skulle gå tomma i någon riktning, säger 
Håkan Ålander.

Säker och effektiv
Renhållningen har även köpt in en helt ny 
återvinningsbil med tre fack, varav två dess-
utom har möjlighet att komprimera plast- 

och pappersförpackningar samt tidningar. 
Det tredje facket är lite mindre och används 
främst till glas och metallförpackningar.

- Den nya återvinningsbilen har så pass 
bra kapacitet att vi får med oss 50 procent 
mer återvinningsmaterial på samma antal 
resor som med den gamla bilen, säger Håkan 
Ålander.

Den nya återvinningsbilen är dessutom 
utrustad med kameror runt om så att chauf-
fören hela tiden kan se vad som händer i när-
heten av den, vilket avsevärt ökar säkerheten.

Såväl den nya lastbilen som återvinnings-
bilen drivs, liksom resten av av renhåll-
ningens fordon, med HVO, ett helt fossilfritt 
miljödiesel. 
 

Med en egen last-
bil effektiviseras 
transporterna.

Den nya återvinningsbilen 
har hög kapacitet och ett 
högt säkerhetstänk.

Ljust och fräscht
Har du besökt Långtå under de senaste 
månaderna har det säkert inte undgått dig 
att man har uppfört en helt ny byggnad en 
bit innanför grindarna. Byggnaden i fråga 
innehåller Långtås nya reception, kontor och 
personalutrymmen.

Under många år har personalen på Långtå 
varit trångbodda, därför är den nya personal-
byggnaden ett välkommet och efterlängtat 
tillskott. Nu får man gott om utrymme i ljusa, 
fräscha lokaler. Matsal, personalutrymmen 
och kontor är av modernaste snitt med stora 
ljusinsläpp och behaglig färgsättning i alla 
rum.

Även alla besökare som kommer till Långtå 
kan nu tas emot i en modern, stor och ända-
målsenlig reception.

Verksamheten kommer att flytta in i de nya 
lokalerna inom kort.
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Nu får ditt kärl 
en egen id-bricka

Åke Strandman taggar renhållningskärl på Klossdammen. Treårige Eddie Lusth kontrollerar att allt går 
rätt till.

Under 2017 kommer Söderhamn 
Nära att id-märka alla avfallskärl 
med en unik tagg.

- Anledningen till att vi märker 
upp kärlen är att vi ska kunna sä-
kerställa att du får dina kärl tömda 
samt att förbättra vår service till dig, 
säger Håkan Ålander, renhållnings-
chef.

Id-märkningen blir även ett viktigt 
verktyg för chaufförerna på renhåll-
ningen, så att de kan planera sina 
rutter så effektivt som möjligt.
Projektet med att märka upp kärl har pågått 
sedan årsskiftet. Beroende på var du bor kan 
du redan ha fått en id-bricka fastsatt. Du som 
ännu inte har haft besök av renhållningen 
kommer att få ditt kärl uppmärkt under de 
närmaste månaderna.

Taggningsprojektet är väldigt omfattande 
och alla kärl i kommunen kommer att få 
en egen unik tagg. Totalt rör det sig om mer 
än 20 000 kärl. Personal från renhållningen 
märker upp kärlen områdesvis och de följer 
i princip renhållningsbilarnas tömnings-
scheman.

- Alla som bor i ett område där vi ska börja 
tagga kärl får personlig information några 
dagar innan vi kommer på besök, säger Hå-
kan Ålander.

Står dina kärl framme så att vi enkelt kom-
mer åt dem behöver du inte göra något. Har 
du kärlen undanställda eller inlåsta kontaktar 
vi dig så att du kan hjälpa oss att komma åt 
dem.

Säkert och anonymt
Id-märkningen består av en liten metall-
bricka, en så kallad tagg, och en streckkod 
som innehåller information om vem som 
äger kärlet, storlek på kärlet, tömningsinter-
vall och vilken dag kärlet ska tömmas.

Varje gång kärlen töms registreras det i en 
dator som finns i renhållningens bilar.

- På så vis kan vi vara säkra på vilka kärl 
som tömts. Det blir även lättare att kontrol-
lera om och varför ett kärl inte har blivit tömt, 
säger Håkan Ålander.

Id-märkningen är helt anonym och ingen 
utomstående kan hämta information från 
id-brickan. Den ger heller ingen som helst 
information om innehållet i dina kärl.

Gilla oss 
på Facebook 
Har du Facebook och ännu inte har gillat 
Söderhamn Nära, är det hög tid att göra det 
nu. Genom Facebook får du inte bara snabbt 
veta när det händer något viktigt som till 
exempel vattenläckor eller strömavbrott. Du 
får även veta mer om oss och vad vi gör för att 
din vardag ska vara så bekväm som möjligt.

Mellan varven presenterar vi dessutom nå-
gon av vår personal, så att du ska lära känna 
oss ännu bättre.

Så passa på att gilla oss nästa gång du be-
söker Facebook.

Gå in på kanal 17
Söderhamn Nära har sedan länge haft en 
egen kanal där vi lagt ut information, främst 
sådant som berör vårt tv-utbud, kabel-tv och 
bredband. Sedan kanalen startades för en 
massa år sedan har den byggt på samma tek-
nik, vilket har återspeglat sig i utsändningen.

Men nu är det slut med det. I dag har vi den 
senaste tekniken och har dessutom bräddat 
kanalen till att informera om Söderhamn 
Näras alla affärsområden och vi har även 
möjlighet att lägga ut filmade inslag.

Den nya informationskanalen sänder givet-
vis i HD-kvalitet.

Du kan även fortsättningsvis följa kom-
munfullmäktige på Infokanalen.
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Så här läser du din faktura

1. Datum då fakturan skapades.

2. Fakturanummer. Ska alltid anges vid betalning om 
du använder annat inbetalningskort än det som sitter 
på fakturan. Betalar du via internet ska du ange OCR- 
numret längst ned på inbetalningskortet.

3. Ditt kundnummer hos Söderhamn Nära. 
Uppge gärna detta när du kontaktar oss.

4. Adressen dit vi skickar din faktura.

5. Fakturaperiod. Den tidsperiod som fakturan avser.

6. Totalpris fjärrvärme inkl. moms. Kostnaden för 
fjärrvärme under den period som fakturan avser.

7. Totalpris vatten inkl. moms. Kostnaden för vat-
ten under den period som fakturan avser.

8. Totalpris bredband inkl. moms. Kostnaden för 
bredband under den period som fakturan avser.

9. Totalpris kabel-TV inkl. moms. Kostnaden för 
kabel-TV under den period som fakturan avser.

10. Totalpris renhållning inkl. moms. Kostnaden för 
renhållning under den period som fakturan avser.

11. Totalpris digital kabel-TV inkl. moms. Kostna-
den för krypteringsavgift och eventuella program-
paket under den period som fakturan avser.

12. Totalpris elnät inkl. moms. Kostnaden för 
elnät under den period som fakturan avser.

13. Förfallodag. Det datum pengarna ska vara 
inbetalda till Söderhamn Nära.

14. Exkl. moms. Totalpriset exklusive moms.

15. Moms. 25 procent på nettobeloppet.

16. Öresutjämning. Avrundning till hela krontal 
tillämpas vid fakturering så att örestal lika med 
femtio eller däröver höjs till närmast högre kron-
tal och örestal under femtio sänks till närmast 
lägre krontal.

17. Totalpris inkl. moms. Det belopp du ska 
betala. Avrundas alltid till hela kronor.

18. OCR-nummer. Anges vid internetbetalning.

19. Belopp att betala. Det totala beloppet som 
du ska betala in till Söderhamn Nära. Om du 
har autogiro finns ingen inbetalningsavi på din 
faktura. Istället syns texten ”Beloppet dras via 
autogiro” och det aktuella datumet. Pengarna 
dras automatiskt från ditt konto på förfallo-
dagen.

Eftersom vår faktura innehåller många 
uppgifter kan den ibland uppfattas som 
lite krånglig att förstå.

Därför har vi tagit fram en förklaring 
som på ett så enkelt sätt som möjligt 
tydliggör fakturans olika delar.
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20. Anläggningsnummer. Numret på den anläggning 
dit tjänsterna levereras.

21. Anläggningsadress är den adress dit de 
olika tjänsterna levereras.

22. Anläggningsid. En kod för just din an-
läggning som tillsammans med områdesid 
bildar en unik identifikation.

23. Områdesid. Kod med tre bokstäver som 
anger var i Sverige din anläggning finns.

24. Kontraktsnr. Numret på det kontrakt som 
upprättats mellan kunden och Söderhamn 
Nära.

25. Beräknad årskostnad d.v.s. hur mycket 
du beräknas förbruka av respektive tjänst, 
baserat på historiska uppgifter. Om du av någon 
anledning inte skickar in mätarställning kom-
mer fakturan istället baseras på den beräknade 
förbrukningen.

26. Elnätsabonnemang är en fast kostnad som 
alla betalar. Avgiften varierar beroende på vilket 
abonnemang du har.

27. Elöverföring. För överföringen av el från kraft-
källan hem till dig, tar vi som nätägare ut en avgift. 
Överföringskostnaden är rörlig, du betalar alltså per 
använd kilowattimme.

28. Effektavgift fjärrvärme. Din effektavgift be-
stäms utifrån ditt effektbehov. En normalvilla ligger 
på runt 10 kW.

29. Energiavgift fjärrvärme. Priset på den fjärrvärme 
du förbrukar, kr/MWh.

30. Fast avgift fjärrvärme. Ska täcka de gemensam-
ma fjärrvärmekostnaderna.

31. Fjärrvärmetaxa beskriver den förbrukningsprofil 
som din fastighet tillhör, t.ex. Taxa 10 (småhus).

32. Årsavgift vatten. Tas ut för att ta hand om och 
utveckla VA-anläggningen i Söderhamn.

33. Förbrukning vatten. Den mängd vatten du gjort 
av med, baserat på din senaste avläsning av vatten-
mätaren. Du ska läsa av mätaren minst 1 gång/år 
för att få en så rättvis debitering som möjligt.

34. Månadsavgift bredband. Den avgift du betalar 
varje månad för ditt bredbandsabonnemang. Här 
ser du också vilken uppkoppling du har 
(ADSL, kabel eller LAN).

35. Månadsavgift kabel-TV. Att vara ansluten till 
kabel-TV-nätet kostar 92 kronor för dig som bor i 
lägenhet och 112 kronor om du bor i villa.

36. Renhållning, abonnemang och storlek på 
sopkärl. Här ser du vilket abonnemang du har, 
d.v.s. om du valt att sortera ut ditt matavafall i 
det bruna kärlet eller om du valt att slänga allt 
källsorterat avfall, inklusive matavfall,  i det 
gröna kärlet. Storleken på ditt gröna sopkärl 
står också angivet här.

37. Tömningsintervall. Hur ofta vi kommer 
och tömmer det gröna kärlet. Det bruna kärlet 
för matavfall töms alltid varannan vecka.

38. Krypteringsavgift kabel-TV är en avgift 
du får betala om du valt att köpa till vårt 
digitala baspaket. Här ser du också om du har 
några av våra enskilda digitala kanaler eller 
programpaket, utöver basutbudet.

39. Mätarställning och årsförbrukning. Här 
finns uppgifter om mätarställning enligt 
senaste avläsning och förväntad årsför-
brukning för Elnät, Fjärrvärme och Vatten.
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Här anlägger 
vi fiber i år
Utbyggnaden av fiber fortsätter i en hög och 
stabil takt. Efter att under några år ha kon-
centrerat stora delar av utbyggnaden i cen-
trala Söderhamn, läggs nu allt större fokus 
på kommunens ytterområden.

- Intresset att ansluta sig till Söderhamn 
Näras fibernät är fortfarande stort och det 
har visat sig att intresset håller i sig även 
i de ytterområden som nu fått erbjudande, 
säger projektledare Erik Thyr.
I skrivande stund ansluts 45 hushåll på Klippvägen och 
Mossberget. Inom kort kommer andra etappen i Trönö 
med närmare 220 anslutningar och Söderala-Berga med 
ytterligare 50 anslutningar att påbörjas. Dessa två områ-
den ligger inom ramen för landsbygdsprojekten, vilket ger 
en hög anslutningsgrad per projektområde.

- Landsbygdsprojekten skiljer sig från våra mer cen-
trala projekt på så vis att det behövs statliga medel från 
Jordbruksverket och Tillväxtsverket för att de ska vara 
ekonomiskt genomförbara. 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.

Avslutas i år
Senare i vår kommer vi även att påbörja Ljusne etapp I, 
Bergvik etapp I och Utviksvägen. Här har vi nu tagit in 
anbud på grävarbeten och så fort vi är klara med det kör 
vi igång.

- Då kommer vi även att lägga ut en tidplan på Söder-
hamn Näras hemsida, säger Erik Thyr.

Ambitionen är att alla projekt som påbörjas i år ska vara 
avslutade innan årsskiftet.

Söderhamn Näras utbyggnadstakt för fiber följer de 
nationella målen som säger att 90 procent av alla hushåll 
ska erbjudas fiber senast år 2020.

- Hur många som sedan faktiskt väljer att ansluta sig 
är inte lika lätt att sia om, säger Erik Thyr.

Det gamla nätet avvecklas
Kabel-TV nätet i Söderhamn anlades för över 30 år se-
dan. De koaxialkablar som lades ner i backen då börjar 
nu närma sig sitt ”bäst före datum” och måste därför 
ersättas. Eftersom Söderhamn Nära satsar stort på att 
anlägga fiber i kommunen kommer man succesesivt att 
släcka ner det gamla kabel-TV nätet och satsa på den 
nya tekniken.

Du som bor i ett av dessa områden kommer i god tid att 
få ytterligare information innan nätet avvecklas.

- Vi kommer inte att släcka ned det gamla kabel-TV 
nätet utan att kunna erbjuda en kabel-TV lösning via 
fiber. Vår rekommendation är därför att ansluta fastig-
heten till fibernätet för att kunna fortsätta se Kabel-TV 
via Söderhamn Nära och samtidigt få en snabb inter-
netuppkoppling, säger Göran Florén, verksamhetschef 
för bredband och kabel-TV.

Mikael Schilling, fiber-
tekniker på Söderhamn 
Nära, drar in fiber i en 
fastighet i Tygsta.

På vår hemsida 
kan du via kart-
bilder följa våra 
pågående och 
planerade fiber-
utbyggnader.
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Kvällsöppet, Långtå, 17.35

En dag på Nära
På Söderhamn Nära arbetar 100 
personer. Varje dag hämtar vi sopor, 
installerar bredband, distribuerar 
vatten, ser till att kommunens alla 
datorer fungerar, värmer fastigheter 
och mycket mer.

Vi fyller helt enkelt våra 
dagar med att göra din vardag 
bekväm.

Här kommer några slumpmässiga 
nedstamp som vi gjorde tisdagen 
den 18 april.

Två dagar i veckan är det kvällsöppet på 
Långtå. Nu på vårkanten är det högtryck 
och Ulf Andersson, som har veckans kvälls-
pass, hjälper till att tömma släpvagnarna.
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Kundbesök, Knektslättsvägen, 

08.30
Joakim Jergard, fjärrvärmetekniker på 

värmen, installerar mätutrustning hos 

en kund.

Beredning, chefens kontor, 09.30

Söderhamn Näras vice ordförande Ove Söderberg och VD 
Monica Granlund förbereder kommande styrelsemöte. 

Underhållsarbete, Granskärs avloppsvattenrenings-verk, 11.45

Hans Wahlström, driftstekniker, förbereder reparationer på en renings-bassäng.

Installationsarbete, Bröksmyravägen, 10.10Magnus Lindberg, distributionselektriker på elnät, jämnar till marken 
för en ny nätstation.

Ledningsarbete, Klippvägen, 13.35

Ulf Larsson, ledningstekniker på vatten, reparerar en ventil på en 

trasig vattenledning.

Fiberinstallation, Tygsta, 13.30

Söderhamn Näras praktikant på bredband, Fredrik Larson, på väg 

till en kund i Tygsta för att installera fiber.
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Övervakning, kraftvärmeverket på Granskär, 20.20

När alla andra har gått hem är Johnny Fredin, driftstekniker 
på kraftvärmeverket, ensam kvar. Han kommer att övervaka 
driften hela natten.

Logistikkonferens, Stabbläggaregatan, 14.10

Söderhamn Nära har många samarbeten. Här är det renhållningen 
som har ett möte med renhållningsorganisationerna i Bollnäs och 
Gästrikland.

Lönearbete, administrationen, 15.45

Annette Gustafsson är Söderhamn Näras löneadministratör 

och en av dem i administrationen som arbetar med den egna 

personalen, bland annat ser hon till att alla får lön.

Datastrul, IT-supporten, 15.05

Joakim Ivarsson och hans kollegor på IT-supporten arbetar med att hålla ordning på kommunens och Häl-
singlands utbildningsförbunds alla datorer.

Kundbesök, receptionen på Stabbläggare-

gatan, 15.23

Mats Lundgren besöker vår reception och får ett nytt modem 

av Josefine Holm.

Soptömning, Mohed, 18.30

Renhållningen börjar tidigt och slutar sent. Ulf Bodell, chaufför på 

renhållningen, jobbar kvällsskift och tömmer sopor i Mohed.
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När det, hösten 2015, stod klart att Söderhamn 
fått värdskapet för SM-veckan 2017, var det 
en hel del saker som skulle sättas i rullning. 
På ett drygt år skulle allt vara på plats och väl 
fungerande. Detta ställer höga krav rent or-

Vilken vecka det var!

Att SM-veckan 2017 blev en formidabel succé, kan vi nog alla vara överens om. 
Sällan har väl Söderhamn och söderhamnarna visat ett så stort engagemang.

Själva evenemanget har hyllats av såväl Riksidrottsförbundet, som arrangerande 
föreningar, SVT, publik, i sociala medier och inte minst alla aktiva.

Men att anordna ett evenemang av den här digniteten, av en liten kommun som 
Söderhamn, är bara det en enorm bedrift.

ganisatoriskt med att ställa i ordning arenor 
och planera för drygt 20 olika grenar under 
en intensiv vecka.

Det ställer även enormt stora krav på fung-
erande teknik, och då i första hand stabilt, 

snabbt och säkert bredband, men även höga 
krav på elförsörjning. Förutom det ska ren-
hållningen fungera och press-, mat-, och 
mässtält hållas varma, och det är där Söder-
hamn Nära kommer in i bilden.

Kväll efter kväll under SM-veckan fylldes 
Rådhustorget med glada besökare.
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Under flera månader och ända fram till 
det första startskottet arbetade personalen 
intensivt med att lösa alla tekniska problem 
som uppstår i samband med ett arrangemang 
av den här digniteten.

- SM-veckan är en av SVTs största sats-
ningar under året och de ställer enormt höga 
krav på alla arenor som ska vara med i någon 
av deras utsändningar. Jag har varit med dem 
på ett antal rekognoseringsrundor och vi har 
dragit bredband till alla platser som de har 
begärt det till, säger Erik Thyr, projektledare 
på Söderhamn Nära.

El och värme
Vid sidan av bredband är elförsörjningen 
en mycket viktig del av infrastrukturen. På 
Hällåsen, Flygstadens motorstadion, ute i 
spåren och på Rådhustorget behövde elför-
sörjningen säkras upp. För att säkerställa att 
elförsörjningen aldrig skulle haverera drogs 
nya kablar fram och en mobil transformator-
station placerades på Hällåsen. Utöver det 
hade vi flera reservkraftsaggregat standby för 
att säkerställa SVTs livesändningar.

- När vi ändå var tvungna att dra el till så 
pass många anläggningar valde vi dessutom 
att göra smarta permanenta lösningar på 
flera platser som vi även kommer att ha nytta 
av i framtiden, säger projektledare Tomas 
Zetterström.

Under SM-veckan besöktes restaurang- och 
mässtält av tiotusentals besökare och är det 
ett vinterevenemang måste man se till att det 
är varmt och trevligt inne i dem. Lösningen 

i de stora tälten på Hällåsen blev en portabel 
värmeanläggning från Söderhamn Nära som 
eldades med HVO, ett miljödiesel helt fritt 
från fossila bränslen.

Även renhållningen lade ner extra energi på 
SM-veckan. På flera platser hade man ställt 
ut vita containrar och tillsammans med per-
sonal från Samhall såg man till att det alltid 
var snyggt och rent, såväl på Hällåsen som 
på Rådhustorget.

Hur många människor som var involverade 
och hur många arbetstimmar som söderham-
narna lade ner på att göra SM-veckan till den 
succé som den faktiskt blev, är det nog inget 
som vet. Vad som dock är ställt bortom allt 
tvivel är att engagemanget från söderham-
narna, oavsett om det är som privatperson, 
näringsidkare, föreningsengagerad, kom-
munanställd eller från Söderhamn Nära, har 
varit enormt.

Lena Sandin, chef för kundservice på Söderhamn Nära, uppdaterar några besökare kring Norrfjärdsprojektet.

Magnus Lindberg, distributionselektriker på Söderhamn Elnät, var en av många som såg till att 
skyltarna kom upp och att elförsörjningen säkrades under SM-veckan.
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Härjedalsvägen rustas upp

Hela Härjedalsvägen kommer att grävas 
upp när alla husen ska få nytt vatten och ny 
fjärrvärme indraget. Arbetet beräknas ta fem 
veckor, exklusive individuella installationer.

När HSB byggde villorna på Härjedalsvägen 1965, tänkte man modernt 
och byggde en lokal värme- och vattenslinga till de 25 fastigheterna. 
1978 sålde HSB fastigheterna och de boende bildade en samfällighets-
förening. Ett år senare kopplade man in sig på fjärrvärmenätet och 
den lokala oljepannan förpassades till historien.

Nu, 38 år senare, är det dags för ytterligare en stor förändring, i och 
med att vatten- och fjärrvärmeanslutningarna blir individuella.

Trots att Härjedalsvägen fick en modern 
vatten- och värmelösning när det begav sig, 
gjorde man en teknisk lösning som man inte 
hade gjort i dag. Värme- och vattenrören går 
nämligen rakt under husen. I de fastigheter 
utan källare ligger rören i husgrunden och i 
de med källare går de längs taket. En teknisk 
mardröm när de nu av ålder börjar visa tecken 
på att ha gjort sitt.

- Redan 2008 var frågan om individuella 
anslutningar uppe till diskussion, men den 
gången var intresset inte tillräckligt stort, 
berättar Jan Erling, sekreterare i Härjedals-
vägens samfällighetsförening.

I april 2016 upptäcktes en vattenläcka mel-
lan två hus. Läckan blev mycket dyrbar att 
åtgärda och dessutom innebar den att alla 25 
fastigheterna plötsligt blev utan varmvatten 
i några dagar och helt utan vatten periodvis.

- Det blev en väckarklocka för oss och 
styrelsen tog återigen upp frågan om att ha 
individuella anslutningar.

I början av 2017 skickade styrelsen ut infor-
mation och en enkät till medlemmarna. Nu 

var en klar majoritet för en ny lösning.
- Vi presenterade resultatet på ett extra 

medlemsmöte i slutet av februari och då fat-
tade vi beslut att gå vidare, säger Jan Erling.

Spindeln i nätet
Redan i september 2016 hade styrelsen tagit 
de första kontakterna med Söderhamn Nära 
för att få en offert på arbetet. Man fick även 
hjälp med att ta fram ett beställningsunderlag 
till var och en av fastighetsägarna.

- Eftersom det var frivilligt att ansluta sig 
till fjärrvärmenätet, var vi tvungna att få in 
beställningar för att få ett pris. Det visade sig 
att alla 25 fastighetsägarna valde att delta, 
säger Jan Erling.

I slutet av mars lämnade styrelsen in en 
beställning till Söderhamn Nära och redan 
nu har arbetet påbörjats.

Ett projekt av det här slaget är ganska stort 
för en ideell förening och Jan Erling anser att 
man fått ett mycket bra stöd från Söderhamn 
Nära under hela processen. Från Söderhamn 
Näras sida är det Tomas Östlund som fören-

ingen har haft kontakt med.
- Tomas har varit till väldigt stor hjälp. Han 

har varit spindeln i nätet som tagit kontakt 
med övriga delar av Söderhamn Nära och 
med entreprenörer. Allt har gått enligt plan 
och han har skött det perfekt, säger Jan 
Erling.

Jan Erling, sekreterare i samfällighetsföreningen.
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Ny modern 
pumpstation

Här kommer den nya pumpstationen att stå klar om ett par månader. 
Den gamla pumpstationen blir kvar som kulturbyggnadsminne.

Avloppspumpstationen i Stadsparken har fungerat väldigt bra 
men har med åren blivit mycket sliten och omodern.

Med start i mitten av maj ska Söderhamn Nära därför bygga 
en ny, modern och säker avloppspumpstation som ska trans-
portera vårt avloppsvatten till Granskärs avloppsreningsverk 
under många år framöver.

De flesta av oss är nog inte medvetna om 
att den gröna, lite oansenliga byggnaden i 
hörnet på Stadsparken vid polisstationen 
är den äldsta och en av de största avlopps-
pumpstationerna i kommunen. Ursprungs-
anläggningen byggdes i slutet på 1930-talet 
för att möjliggöra utsläpp till Söderhamnsån 
från centralt liggande avloppsledningar. 
Under de första åren på 1960-talet byggdes 
anläggningen om så att avloppsvattnet kunde 
pumpas vidare mot det nybyggda avloppsre-
ningsverket vid Granskär.

I dag pumpas avloppsvatten från hushåll 
och verksamheter från de centrala stads-
delarna norr om ån, från Björnänge i väster 
till före detta verkstäderna i öster och med 
Norrtullsgatan som gräns i norr och vidare 
till Granskärs avloppsreningsverk och det är 

nu hög tid att ersätta den med modern teknik 
för de nästkommande 50 åren.

- Avloppspumpstationen är den viktigaste 
länken i vårt centrala avloppsnät och får helt 
enkelt inte haverera. Därför är det väldigt 
viktigt att vi bygger en ny innan det händer 
något med den gamla, säger Veronica Hen-
riksson, vattenchef på Söderhamn Nära.

Består av två delar
Avloppspumpstationen får en gråblå träfa-
sad och falsat plåttak och kommer även att 
inhysa en handikapptoalett för allmänheten. 
Den kommer att placeras i anslutning till 
den gamla stationsbyggnaden som blir kvar 
eftersom den är klassad som kulturminnes-
byggnad.

- Och det passar även oss bra eftersom vi 
kommer att ha vissa reservfunktioner kvar 
i den gamla byggnaden, säger projektledare 
Gunnar Ericsson.

Avloppspumpstationen består i princip av 
två delar. I själva byggnaden placeras en 
manöverpanel och teknisk utrustning. Under 
byggnaden byggs en sex meter djup brunn 
som samlar upp avloppsvatten innan det 
pumpas vidare till Granskär.

I samband med uppförandet av den nya 
avloppspumpstationen blir man tvungen att 
ta bort en ek eftersom trädets rötter kommer 
att skadas så pass mycket att den inte kom-
mer att klara sig.

- Vi har tagit det beslutet i samråd med kom-
munens trädgårdsmästare, parkförvaltare, 
markförvaltare och trafikingenjör och den 
samlade bedömningen är att det bästa är att 
ta bort eken innan vi påbörjar arbetet. När 
allt är klart kommer vi att plantera en ny ek, 
säger Veronica Henriksson.

Bygget av den nya avloppspumpstationen 
kommer att påbörjas i andra halvan av maj 
och beräknas vara klart efter sommaren.
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Sandra Viberg, chaufför 
- renhållning

Amanda Hansson, kundservice- 
medarbetare - administration

Henrik Erling, distributions-
elektriker - elnät

Staffan Svedberg, controller 
- administration

Jonas Runarsson, process-
tekniker - vatten

Jari Tuohimaa, drifttekniker 
- värme

Robin Lindberg, rörnäts-
tekniker - vatten

Håkan Obbarius, chaufför 
- renhållning

Anders Bogren, IT-tekniker 
- IT-support

Nya på Nära
På Söderhamn Nära arbetar idag cirka 100 personer.

Det senaste året har några pensionerats och några har slutat av andra 
anledningar. Samtidigt har vi fått en rad nya medarbetare.

Här har ni dem!

Tony Schmidt, projekt- 
anställd - renhållning

Åke Strandman, projekt- 
anställd - renhållning

Martin Ståhl, IT-tekniker 
- IT-support

Conny Wedin, fibertekniker 
- bredband
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Logga in på Mina sidor
Söderhamn Nära har gjort en uppdatering av ”Mina sidor” på hemsidan. 
Uppdateringen av Mina sidor innebär en rad förbättringar för dig som 
har en eller flera tjänster hos oss. Bland annat kan du se betalda och 
kommande fakturor. Du kan även, i detalj, se vilka tjänster och produkter 
du köper av Söderhamn Nära, vilket kan vara bra om du till exempel är 
osäker på vilken storlek du har på ditt renhållningskärl.

På Mina sidor kan du även lägga 
upp andra personer i hushållet, nå-
got som kan vara praktiskt om du 
och den du delar hushåll med betalar 
för olika tjänster. Du kan även lägga 
upp till exempel anhöriga som av 
någon anledning behöver hjälp med 
att hålla reda på fakturor.

Ytterligare en förbättring, som har 
blivit väldigt populär hos många 
villaägare, är att du mycket enkelt 
kan göra vattenmätaravläsningar. 
Du kan dessutom göra dem hur ofta 
du vill, vilket underlättar om du vill 
ha bra koll på din förbrukning.

Har du inte redan registrerat dig på 
Mina sidor föreslår vi att du gör det. 
Du kommer då snabbt att upptäcka 
hur enkelt och överskådligt det har 
blivit att hålla koll på allt som du har 
hos Söderhamn Nära.

Vårt ansvar
Att driva ett bolag av Söderhamn Näras storlek innebär ett stort ansvar. 
Är bolaget dessutom ägt av kommuninvånarna blir ansvaret ännu större, 
inte bara ekonomiskt. Det ställs även ett stort ansvar på etik, moral och 
långsiktighet.

-Vi finns för alla kommuninvånares nytta och måste vara ett stabilt och 
välskött bolag, säger Adam Axzell, ekonomichef på Söderhamn Nära.

Kommunala bolag har en särställning i 
samhället eftersom de ansvarar för sam-
hällsfunktioner som inte får fallera och som 
alla är beroende av. Det innebär att det ställs 
stora krav på Söderhamn Nära att vårda all 
den infrastruktur som är avgörande för en 
rad samhällsfunktioner.

Långsiktigt bolag
Den stora ekonomiska utmaningen för Sö-
derhamn Nära är att balansera investeringar 
i befintlig infrastruktur mot att investera i ny 
infrastruktur.

- Vi är en oerhört långsiktig aktör som dess-
utom har monopol inom flera verksamheter. 
Därför är det nödvändigt att alltid behandla 
våra kunders pengar med yttersta respekt, 
säger Adam Axzell.

Att Söderhamn Nära är ett stabilt företag 

gynnar alla i kommunen, såväl hushåll som 
företag. Det innebär att investeringar och 
utveckling sker med en sunt ekonomiskt 
tänkande, vilket i sin tur leder till ekonomisk 
stabilitet.

- En stabil och långsiktig ekonomi är också 
anledningen till att vi i år inte behöver höja 
några taxor, säger Adam Axzell.

Vi växer
Söderhamn Nära växer i snabb takt. Bara det 
senaste året har personalstyrkan ökat med 
sju personer och är i dag uppe i cirka 100 
medarbetare.

- Men vi växer även som bolag och just nu 
investerar vi mer än någonsin, sett över alla 
våra verksamheter, säger Adam Axzell.

Det är oerhört viktigt att alla investeringar 
som görs i dag och de som planeras för i 

framtiden analyseras väldigt noga innan de 
genomförs.

- Gammal infrastruktur står mot nya utma-
ningar och vi som kommunalt bolag måste 
ta vårt samhällsansvar för att utvecklingen 
ska drivas framåt i, och i anslutning till, våra 
kompetensområden, säger Adam Axzell.
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Söderhamn deltar i 
internationellt projekt
Söderhamns kommun och Söderhamn Nära är med i EU-projektet, iWater, 
som har till syfte att bättre kunna skydda stadsmiljöer från översvämning-
ar i framtiden.

- Genom projekt kommer vi att lära oss hur framtida klimatförändringar 
kan påverka våra dagvattensystem och hur vi kan planera för att motverka 
negativa effekter, säger Söderhamns lokala projektledare Ingemar Olofs-
son.

Ingemar Olofsson, lokal projektledare för iWater.

Klimatförändringarna har på senare tid med-
fört intensivare och mer frekvent förekom-
mande regnoväder, ofta med översvämningar 
som följd. Efter den stora översvämningen 
i Vågbro sommaren 2013, skapade Söder-
hamns kommun en arbetsgrupp för att jobba 
med klimatförändringar och dess effekter.

-Under 2015 öppnade sig en ny projekt-
möjlighet genom vårt samarbete i Union of 
the Baltic Cities, ett nätverk för städer och 
kommuner runt Östersjön, säger Ingemar 
Olofsson.

Stort samarbete
Projektet är en del i kommunens klimatstra-
tegi, som i sin tur är en del av arbetet med 
kommunens nya översiktsplan.

- På lång sikt kommer det här projektet att 
innebära att vi får mindre kostnader på grund 
av extrema väderhändelser säger Ingemar 
Olofsson. 

Arbetet med iWater sker i samarbete mellan 
Riga (projektledare) och Jelgava i Lettland, 
Gävle och Söderhamn i Sverige, Tartu i Est-
land, Helsingfors, Åbo och Aaltouniversitetet 
i Finland samt nätverket Union of the Baltic 
Cities. Totalt omsluter projektet 2,35 miljoner 
euro. Söderhamns kommun satsar cirka 3,2 
miljoner Skr, varav 70 procent är EU-bidrag 
från Central Balticprogrammet.

Förutom kommunen, med medarbetare 
från olika förvaltningar, deltar även Veronica 
Henriksson, VA-chef och Gunnar Schön, pla-
neringsingenjör från Söderhamn Nära.

Under de senaste åren har Söder-
hamn Nära lagt ner stora resurser 
på att vädersäkra elnätet. Det arbe-
tet är nu klart.

- Nu pågår ytterligare ett arbete 
med att säkerställa strömtillförseln 
genom att vi stärker upp distri-
butionsnätet i skärgården, säger 
projektledare Tomas Zetterström.
Att ha redundans i elnätet är helt avgörande 
för att minska risken för elavbrott. I korthet 
betyder det att man bygger nätet så att det 
alltid går att leda om elen.

- Det innebär helt enkelt att man har möjlig-

De nya sjökablarna ska förstärka elsäkerheten till öarna i skärgården.

Ny sjökabel till öar

het att få en alternativ matningsväg i hän-
delse av strömavbrott eller underhållsarbete, 
säger Tomas Zetterström.

Under våren kommer Söderhamn Nära att 
förstärka elnätet i den mellersta delen av 
skärgården. 

- Efter att vi 2016 vädersäkrat hela vårt elnät 
så lägger vi nu krut på att stärka upp distri-
butionsnätet i skärgården. Vi kommer att 
bygga en ny 10 kilovolts ledning från nordliga 
sidan av Stenö vidare ut mot Långhörningen. 
Tanken är att vi kommer att gå vidare därifrån 
längre ut i skärgården i framtiden allt för att 
få möjlighet till redundans i elnätet, säger 
Tomas Zetterström.

Den nya, stålarmerade, sjökabeln kommer 
även att ersätta några befintliga äldre sjöka-
blar. Det mekaniska skyddet i armeringen 
ökar livslängden och driftsäkerheten på 
kablarna avsevärt.  

I samband med denna åtgärd har Söder-
hamn Nära möjlighet att nyansluta ett antal 
fastigheter på bland annat Långhörningen, 
Tjockholmen och Lottasholmen. Redan nu 
har ett tiotal fastighetsägare på öarna visat 
intresse att elektrifiera sina fritidshus.

- Skärgården är en av Söderhamns många 
pärlor och det skönt att skärgården får ett 
friskt och stabilt elnät rustat för framtiden, 
säger Tomas Zetterström.
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Välutbildad personal blir allt viktigare

Amanda Steen arbetar sedan ett 
par år tillbaka som VA-ingenjör på 
Söderhamn Nära. Hon utbildade sig 
till ingenjör på KTH med inriktning 
mot Civilingenjör Bioteknik.

Filip Stenegren och Axel Andersson, som båda läser andra året på teknikprogrammet och kan tänka sig att bli 
ingenjörer, minglar med Lena Sandin, Söderhamn Näras personalchef.

Högskolan i Gävle anordnar återkommande ingenjörsträffar för gymna-
sieelever på natur- och teknikprogrammen för att berätta om vilka utbild-
nings- och jobbmöjligheter som finns för dem som väljer att utbilda sig till 
ingenjörer. I samband med det brukar även lokala företag vara med för att 
berätta om sina framtida rekryteringsbehov.

- Söderhamn Nära deltar för att visa att även ett kommunalt bolag har 
behov av ingenjörer och annan välutbildad personal, säger personalchef 
Lena Sandin.

Ingenjörsyrket är viktigt och i framtiden 
behövs allt fler ingenjörer, även inom kom-
munala bolag som Söderhamn Nära. Det är 
därför Högskolan i Gävle tillsammans med 
lokala företag vill berätta om möjligheter 
för, och framtida behov av, just välutbildade 
ingenjörer.

Att högskolorna lyckas locka gymnasieele-
ver till tekniska utbildningar är helt avgö-
rande för teknikorienterade företag. 

- För vår del måste vi redan nu planera för 
framtida behov. Dels ställs det allt större krav 
på att personal som ska anställas har en 
gedigen utbildning, men även pensionsav-

gångar inom många tekniska sektorer är en 
bidragande orsak, säger Lena Sandin.

Anpassade utbildningar
De tekniska utbildningarna har blivit fler de se-
naste åren och många högskolor erbjuder tek-
niska utbildningar inom en rad olika områden.

På Högskolan Gävle finns det en speciell 
utbildning som erbjuder eleverna en unik 
möjlighet till gedigen och betald praktik. 
Utbildningen är en fyraårig så kallad Co-op 
utbildning i Miljöteknik. Söderhamn Nära har 
vid flera tillfällen haft nära sammarbete med 
Högskolan i Gävle och andra yrkeshögskolor.

- Det här är samarbeten som dessutom har 
lett till att elever har fått anställning på Sö-
derhamn Nära, säger Lena Sandin.

Flyg på tyg
Inom en snar framtid kanske du flyger 
med en flygande matta. Inte sittandes 
på själva mattan, men väl med bränsle 
från en matta, eller ett par byxor. Japan-
ska forskare har nämligen tagit fram en 
metod för att framställa ett organiskt 
jetbränsle från bomullsfibrer.

Skadad mat 
minskar matavfall
I Danmark har man lyckats få livsmedels-
handlarna att förändra synen på skadad mat 
och bäst-före-datum. Genom att visa på vikten 
av att ta tillvara på den typen av mat, minskar 
man matavfallet med hela 25 procent.

Längst går butiken Wefood, som enbart säljer 
mat som har passerat sitt bäst-före-datum, har 
skadade förpackningar eller som har utgallrats 
från andra butiker och producenter.

Stadsnäten dominerar
Söderhamn Nära äger ett av landets 180 
stadsnät. I dagsläget finns det stadsnät i 220 
av Sveriges 290 kommuner och 92 procent av 
dem är kommunala, antingen genom kommu-
nala förvaltningar eller i kommunala bolag. Det 
innebär att kommunala stadsnät står för cirka 
50 procent av all bredbandsinfrastruktur.

De första stadsnäten anlades i början av 
1990-talet i syfte att utmana det dåvarande 
statliga telemonopolet.

Inte så Nära
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Det här gäller 
vid strömavbrott
Söderhamn Elnät har ett mycket stabilt nät med en leverans- 
säkerhet på hela 99,99 procent och medelavbrottstiden under 
2016 var 50 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.

Om du drabbas av ett oplanerat 
avbrott 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, 
driftingenjör 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 avbrot-
tet beror på en händelse av excep-
tionell karaktär eller på händelser 
utanför nätägarens kontroll.

Behöver inte anmäla avbrott
- Avbrottsersättning betalas ut så 
snart som möjligt, men senast inom 
sex månader från utgången av den 
månad då vi fått kännedom om av-
brottet. 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.

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.

Ersättning för utgifter
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 orsakat. I 
likhet med vad som gäller för avbrotts-
ersättning är nätföretaget inte skyldigt 
att betala skadestånd om det kan visa 
att avbrottet ligger utanför kontrollan-
svaret.

Näringsidkare som kan visa att el-
nätsföretaget handlat vårdslöst eller 
försumligt har rätt till skadestånd vid 
elavbrott. Näringsidkare kan vara be-
rättigad till skadestånd oberoende av 
elavbrottets längd.

- 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 ut-
gifter och inkomstbortfall samt annan 
förlust på grund av avbrottet, dock inte 
skada relaterad till näringsverksamhet.

Går att få prövat
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 allmän 
domstol.

Vill du läsa mer om ersättning och 
skadestånd kan du göra det på vår 
hemsida: 
www.soderhamnnara.se
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Hur mycket dricks-
vatten finns det?
Det finns cirka 1 400 000 000 000 miljarder 
liter vatten på jorden, men det är bara en 
liten del som går att använda som dricksvat-
ten. Den största mängden vatten utgörs av 
saltvatten som vi inte kan dricka. Bara tre 
procent är sötvatten.

Två tredjedelar av sötvattnet är ytvatten 
som finns i glaciärer, sjöar och vattendrag 
och en tredjedel är grundvatten som bildas 
genom att vatten rinner ner genom jord-
lagren. I Sverige använder vi både ytvatten 
och grundvatten till vårt dricksvatten.

Kreativa askkoppar
I den skotska staden Edinburgh har man hit-
tat på en kreativ lösning för att få bort fimpar 
från gator och torg. Genom att sätta upp en 
tvådelad behållare där rökaren kan välja 
band, fotbollslag eller film genom att slänga 
sin fimp i den del av behållaren som repre-
senterar den idol man gillar bäst, hoppas man 
nu att antalet fimpar på marken ska minska.

Sluta fulspola
En liten prilla i toaletten kanske inte spelar 
någon roll. Men 1,4 miljarder prillor i toalet-
ten spelar stor roll. Det är nämligen så många 
snusprillor och potionspåsar som vi svenskar 
årligen spolar ner i våra toaletter. Samman-
lagt motsvarar det 1 100 ton snus, tillräckligt 
för att fylla 100 lastbilar. Hur många tusentals 
kubikmeter vatten som vi spolar ner snusen 
med är oklart, men klart är att det är helt 
onödiga mängder.

Släng snuset i soptunnan där det hör 
hemma istället, då sparar du både vatten och 
skonar miljön.

Populärt med elbil
Elbilsförsäljningen i USA ökar stadigt och 
mest ökar den i Kalifornien, som står för 
hälften av alla elbilar som sålts i USA de 
senaste åren.

I dagsläget finns det ett dussintal biltill-
verkare som har elbilar i sitt sortiment och 
Nissan Leaf är det märke som för närvarande 
är populärast med mer än 100 000 sålda bilar.

I år stödjer 
vi Pride
Att ett kommunalägt bolag som Söderhamn 
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 arrangemang som är kopplade 
till barn- och ungdomsevenemang, säger Gun-
nar Lidén, kommunikationsansvarig på Söder-
hamn Nära.
Det går heller inte att söka några större summor och det är 
för att man anser att det är bättre att kunna stödja flera små 
föreningar än en större.

- Vi köper inte reklamplats på tröjor och liknande, säger 
Gunnar Lidén.

De vanligaste bidragen går till ungdomstävlingar av olika 
slag, men Söderhamn Nära har även sponsrat evenemang 
som genomförts av föreningar som inte håller på 
med idrott.

Förutom en rad idrottscuper för barn och 
ungdomar, kommer Söderhamn Nära i 
sommar även att sponsra Schools Out och 
Pridefestivalen. Två viktiga evenemang 
som har ett samhällsengagemang och även 
fokus på ungdomar. 

- Vi var med på Schools Out för första 
gången förra året och det var ett så pass 
lyckat arrangemang att vi gärna är med 
och stödjer det även i år. Pridefestivalen är 
nytt för oss, men eftersom de ska göra en 
ungdomssatsning vill vi även stödja dem, 
säger Gunnar Lidén.



Passa på att lämna allt du vill bli av med hos oss!

Saker som fortfarande fungerar kan du lämna till Återbruket.

Vi tar gärna hand om ditt trädgårdsavfall! 
Det behövs till vår slamkompost.

Lördagsöppet på Långtå
6 maj mellan kl. 10.00-14.00 

• fjärrvärme • elnät 
• vatten • renhållning 
• bredband

Det innebär att alla 
Söderhamn Näras kunder 
får oförändrade taxor för:

Vi är glada och stolta över att kunna behålla våra 
låga priser från förra året. Trots att vi inte höjer några 
taxor kommer vi att hålla ett fortsatt högt tempo i 
utbyggnad, underhåll och utveckling av våra tjänster.

Det ska vi göra med fortsatt engagemang och våra 
kunders bästa i fokus!

Vi höjer inga 
priser 2017

Öppettider på Långtå
Måndag-fredag 07.00-15.30
Kvällsöppet tisdag och torsdag till 18.30
Har du frågor om återvinningscentralen kan du ringa 
receptionen på Långtå, tel. 0270-751 43


