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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 åter-

vinner avfall från hushåll, industri och 

andra verksamheter.

Lördagen den 30 april var Häss-
leholm Miljö på stan och träf-
fade många spännande häss-

leholmare. Vi berättade om det som 
händer på Hässleholm Miljö; nytt 
insamlingssystem för villahushållen, 
att vi kommer erbjuda fjärrvärme till 
Sjörröd men också vad vi gör med 
avfallet när vi hämtat det hos häss-
leholmarna. I Vankiva har vi en av 
södra Sveriges mest moderna an-
läggningar som på ett hållbart sätt 
tar emot det avfall som kommer in.

Detta är ett sätt att kommunicera, 
det personliga mötet. Idag behövs 
det flera olika kanaler för att vi ska 
nå ut till dig som kund. Vi har dag-
ligen en dialog med våra kunder via 
kundtjänst, när vi kommer hem och 
byter och justerar fjärrvärmemätaren 
eller vid besöket på någon av våra 
återvinningscentraler. I Sjörröd har vi 
besökt en mängd villaägare och in-
formerat om hur fjärrvärmeutbygg-
naden skulle kunna bidra till att göra 
deras husägande enklare, mer eko-
nomiskt och miljövänligare.  

Vår kundtidning Varmt & Rent är 
ytterligarer ett sätt att föra dialog 
och berätta om vad vi gör på Häss-
leholm Miljö - allt med syftet att till-
sammans med dig som kund göra 
skillnad i vardagen.

Hässleholm Miljö har sakta men 
säkert även tagit plats i de sociala 
medierna. Det är en allt större del 
av våra kunder som inhämtar det 
mesta av sin dagliga information 
via social media och därför vill vi så-
klart även finnas där. Du hittar oss 
på Instagram under namnet hassle-

Vi gillar att ni gillar
Gå gärna in och gilla Mitt avtryck på Face-

book, Hässleholm Miljös community. Mitt 

avtryck är en plattform där alla besökare kan 

bidra med sitt avtryck och där vi tillsammans 

kan öka kunskapen och skapa delaktighet 

kring miljö och energi. Med Mitt avtryck vill 

vi skapa en dialog och ett engagemang som 

kan bidra till en förändrad livsstil. Gilla Mitt 

avtryck och få en massa spännande nyheter, 

aha-upplevelser och inspiration!

Följ oss i vår vardag
Vill du följa med bakom kulisserna och se vad 

vi egentligen gör om dagarna på Hässleholm 

Miljö? Följ oss på Instagram och ta del av 

alltifrån studiebesök och tävlingar till bilder 

från vår dagliga verksamhet. Du hittar vårt 

Instagramkonto genom att besöka vår hem-

sida och scrolla längst ner på sidan eller under 

namnet hassleholmmiljo på Instagram. 

holmmiljo och på Facebook via vår 
community Mitt avtryck. Jag hoppas 
att du följer med oss på denna resa! 

Det är genom ökad kunskap som 
vi ska arbeta engagerat för att till-
sammans med dig som kund hitta 
smarta lösningar. Detta så att vi kan 
lämna över ett jordklot till våra barn 
och barnbarn som det fungerar att 
leva på. Kommunikationssätten är 
många för att möta många olika be-
hov, mångfald är bättre än enfald, 
glad sommar till er alla!

För mer information kontakta: 

Hässleholm Miljö AB 

Box 104

281 22 Hässleholm 

Tel: 0451-26 82 00

hassleholmmiljo@hassleholm.se

www.hassleholmmiljo.se

Gunilla  
Holmberg, VD



”MÅNGFALD ÄR   
BÄTTRE ÄN ENFALD”

EN GRÖN OCH SKÖN 
MIDSOMMAR!

Våren har sprungit förbi som 
så många gånger förr och 
nu är det inte långt kvar till 

midsommar. Många samlas denna 
dag för att njuta av god mat och 
dryck, dansa kring stången och 
pryda håret med fina blomkransar. 

Med firande blir det alltid lite extra 
sopor. Du tar väl vara på allt som kan 
återvinnas efter midsommarfesten? 
Sillburken, kartongen som jordgub-
barna låg i, glasspaketet och påsen 
med nypotatis - alla förpackningar kan 
återvinnas. Och glöm inte engångstall-
rikarna, pappmuggarna, plastbestick-
en och plastglasen från sommarens 
kalas och utflykter – de går också ut-
märkt att återvinna. Då kanske de kan 
bli nya kalastillbehör i sitt nästa liv.
När midsommarstången gjort sitt läg-
ger du de vissna blommorna och gre-
narna i trädgårdsavfall eller lämnar till 
någon av återvinningscentralerna. 
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Ingen sommar utan grill
I takt med det fina vädret och de 
sköna kvällarna börjar grillsäsongen 
på allvar. Ibland följer engångsgrillen 
med ut på picknicken. Välj gärna en 
FSC-märkt engångsgrill vilket inne-
bär att den kommer från ett hållbart 
skogsbruk. När den goda maten har 
avnjutits och grillen svalnat häller 
du grillkolen i en påse och slänger i 
brännbart, grillen lägger du i metall. 
Genom att återvinna så mycket som 
möjligt kommer vi även i framtiden 
att kunna njuta av härliga picknickar 
i vår gröna natur.

40 000 tack!
Du gör skillnad. Visste du att bara i 
Hässleholms kommun sparar vi var-
je år över 40 000 träd tack vare tid-
ningarna och pappersförpackning-
arna vi återvinner? Tillsammans 
sparar vi på jordens resurser.

Sillburk och lock 
glas, locket i metall

Äggkartong  
pappersföpackningar

Jordgubbslådan 
pappersförpackningar

Läskburk  
till pant

Glasspaket  
plastförpackningar

Glasspaket i papp 
pappersförpackningar

Engångsmugg papp 
pappersförpackningar

Engångsglas   
plastförpackningar

Engångstallrik papp 
pappersförpackningar

Engångstallrik plast 
plastförpackningar

Engångsbestick 
plastförpackningar

Engångsgrill  
metall

Vi önskar dig en riktigt skön återvinning
ssommar!

PS. Grillkolen och pappers-

duken från sommarens fest 

sorteras som brännbart 

och blir till varm och skön 

fjärrvärme i Hässleholm. 

LÄS MER OM FJÄRR-

VÄRME PÅ S.6
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I höst införs ett nytt insamlingssystem i Hässleholms kommun. Säckar, hinkar och sopkärl ska ersättas av två styck-
en nya kärl med fyra fack i varje och med påhängsboxar som gör det möjligt att totalt samla in elva fraktioner.

FYRFACK

Att säckarna tar plats och 
hämtas för sällan och att 
hinkarna blåser i väg är 

problem som försvinner med det 
nya systemet. Våra chaufförer får 
även en bättre arbetsmiljö vilket 
vi tycker är fantastiskt bra. För 
dig som kund kommer det nya in-
samlingssystemet att förenkla din 
källsortering och göra det enklare 
att sortera rätt.
  
Viktig information
Vecka 34 ska alla kärl, säckar och 
hinkar ställas ut för tömning. Låt 
allt stå framme tills det är tömt och 
dina gamla kärl är hämtade. Vecka 
35 kommer vi att påbörja bytet som 
sker i tre steg; tre sopbilar kommer 
först och tömmer dina kärl, en an-
nan samlar in dina gamla kärl och 
slutligen kommer en femte bil och 
sätter ut de nya fyrfackskärlen. En 
omfattande process, det är därför 
viktigt att du ställer ut dina kärl, 
säckar och hinkar lördagen den 27 
augusti. Låt dem stå ute tills det är 
tömt och du har fått dina nya kärl.  

Uppställningsyta
De nya kärlen är större än de be-
fintliga och behöver en större 
uppställningsplats. Kärlens djup 
med påhängsboxen är 130 cm och 
höjden är 120 cm upp till kärlets 
kant. Med locket öppet är kärlet 
180 cm högt. Ett kärl behöver cir-
ka 90 cm i bredd och med båda 
kärlen bredvid varandra behövs 
180 cm. Vi har räknat med extra 
utrymme för hjul så att dessa inte 
ska haka i varandra. 

Sorteringsanvisningar
Kärl 1 kommer att tömmas varan-
nan vecka. I de två stora facken 
längst bak sorterar du pappers- 
och plastförpackningar och längst 
fram ofärgat glas och matavfall. 
Matavfall ska som tidigare läg-
gas i en kompostpåse av papper. 
Påhängsboxen för ljuskällor och 
batterier förvarar du inomhus och 
hänger på kärlet vid behov, när 
det är dags för tömning. Tänk på 
att locket måste gå att stänga.  
Kärl 2 kommer att tömmas var 

fjärde vecka. Tidningar och bränn-
bart sorterar du ut i de två stora 
facken längst bak. Längst fram 
sorterar du ut metall och färgat 
glas. I facket för metall lägger du 
metallförpackningar men även 
små metallföremål som inte är för-
packningar, exempelvis skruvar och 
trasiga bestick. Påhängsboxen för 
mindre elavfall förvarar du inomhus 
och hänger på kärlet, vid behov, 
när det är dags för tömning. Tänk 
på att locket måste gå att stänga. 

5 vanliga frågor
1. Var ska jag slänga deponi? 
Svar: I de nya kärlen finns inget 
fack för deponi. Det mesta som 
idag slängs i deponi ska sorteras ut 
i andra fraktioner. Konservburkar, 
spikar, små stekpannor och matfolie 
ska slängas i metall, i mindre elav-
fall kan sladdar och gamla telefoner 
slängas. Det som ska läggas i depo-
ni är trasiga saker av porslin, kera-
mik, lerkrukor och säkringar. Depo-
niavfall slängs i miljöboxen där även 
farligt avfall och matfett kan läggas.  
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2. Måste jag ha två stycken sto-
ra fyrfackskärl eller kan jag fort-
farande ha ett mindre kärl? 
Svar: Kommunfullmäktige har be-
slutat att Hässleholms kommun ska 
införa fyrfacksystem för villahus-
håll. Det innebär ett och samma 
renhållningsabonnemang för alla 
där två stycken fyrfackskärl ingår. 
Det finns ingen möjlighet till min-
dre kärl eller att behålla de gamla 
kärlen. 

3.  Kommer kompostpåsar att 
ingå i abonnemanget? 
Svar: Ja, två buntar med 80 påsar i 
varje ingår varje år för villahushåll. 

Biogasanläggningen som tar hand 
om vårt matavfall kan inte hante-
ra plast eller bioplast därför är det 
mycket viktigt att använda kom-
postpåsar till matavfallet. 

4. Vad gör jag om facket för 
brännbart inte räcker till? 
Svar: Se i första hand över din sor-
tering, sorterar du ut alla plastför-
packningar, pappersförpackningar 
och tidningar och slänger i respek-
tive fack för förpackningar? Har 
du fortfarande problem med att få 
plats i brännbart kontaktar du vår 
kundtjänst för råd och hjälp.

5. Får jag billigare taxa om jag 
komposterar själv? 
Svar: Det är fortfarande tillåtet 
att ha hemkompostering men det 
är inte subventionerat i den nya 
renhållningstaxan. Då alla villahus-
håll kommer att ha ett och samma 
renhållningsabonnemang kommer 
även taxan vara lika för alla. Det är 
inte tillåtet att avlägsna matavfalls-
facket från tunnan eftersom sopbi-
larna inte kan tömma kärlet då.



TRYGGT, ENKELT OCH LOKALPRODUCERAT.

Fjärrvärmenätet i Hässle-
holm växer
Hässleholm Miljö har som mål 
att kunna erbjuda fjärrvärme till 
så många kommuninvånare som 
möjligt. ”Sjörröd är ett område 
där fjärrvärme idag inte finns men 
i år kommer det”, berättar Drilon 
Pllana, fjärrvärmeingenjör på Häss-
leholm Miljö. ”Vi har under våren 
varit ute och besökt alla sjörröds-
bor som vill veta mer om fjärrvär-
me och sett över deras möjligheter 
att ansluta sig. Utifrån samtal och 
besök har intresset kartlagts och 
nu planerar vi hur fjärrvärmenätet 
ska gå i området”, fortsätter Drilon. - 
”Vår ambition är såklart att kunna er-
bjuda fjärrvärme till alla som vill ha!” 

2 000 meter fjärrvärmeledning 
Det är ett omfattande arbete som 
väntar. Den stora huvudledningen 

FJÄRRVÄRME
kommer att vara ungefär 2 km lång 
och sedan tillkommer fördelnings-
ledningar in på gatorna. De första 
kunderna beräknas bli anslutna un-
der höst/vintern och sedan fortsät-
ter arbetet under 2017. ”De gator 
där fjärrvärme inte kommer nu på 
grund av lågt intresse planerar vi att 
kunna gå in på längre fram. Vi ser 
detta som ett långsiktigt arbete där 
nätet byggs ut allt eftersom. Många 
är idag intresserade av fjärrvärme 
men vill inte byta ut sitt fungerande 
uppvärmningssystem, vilket är fullt 
förståeligt”, berättar Drilon. 

Tryggt, enkelt och lokalpro-
ducerat
Ekonomi, komfort och påverkan på 
miljön är många gånger avgörande 
faktorer vid val av uppvärmnings-
system. ”En stor utmaning för oss 
ligger i att visa fjärrvärmens mil-

jönytta”, menar Drilon. ”Fjärrvär-
men i Hässleholm produceras lo-
kalt på Läreda Industriområde och 
består till största del av utsorterat 
brännbart avfall och biobränsle – 
resurser som annars skulle gått för-
lorade.  Det är dessutom ett väldigt 
bekvämt uppvärmningssystem som 
inte kräver någon arbetsinsats för 
våra kunder”, berättar Drilon. 
Genom att erbjuda nya områden 
möjlighet till fjärrvärme kan använd-
ningen av el för uppvärmning i kom-
munen minska. Nu när fjärrvärmen 
kommer till Sjörröd så hoppas jag att 
det blir ett självklart val vid behov av 
investering i ett nytt uppvärmnings-
system avslutar Drilon”. 

Kontakta oss om du är intresse-
rad eller vill veta mer om fjärr-
värme, www.hassleholmmiljo.se 
eller 0451-268200  
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HÄSSLEHOLM MILJÖ  
INFORMERAR

Sophämtning under midsommarveckan
Sophämtarna är lediga fredagen den 24 juni 

vilket påverkar hämtningen dagarna innan. 

Du som har hämtning under midsommarveck-

an ber vi därför sätta ut kärl/säckar senast kl. 

06.30, en dag tidigare än ordinarie hämt-

ningsdag, och låta de stå tills de blir tömda.

Vankiva återvinningscentral
Under vecka 25 kommer det att läggas ny 

asfalt på återvinningscentralen i Vankiva. 

Måndagen den 20 juni och några dagar 

framåt är framkomligheten därför be-

gränsad och ytan för Trädgårdsavfall, Trä, 

Stoppade möbler, Impregnerat trä och Rena 

massor avstängd. Det kommer fortfarande 

att vara möjligt att lämna denna typ av 

avfall men med begränsad framkomlighet. 

Mer information hittar du på vår hemsida.  

Bomsystem på återvinningscentralen 

i Vinslöv
I augusti införs ett bomsystem på återvin-

ningscentralen i Vinslöv vilket innebär att du 

som besökare får dra ditt körkort i en terminal 

för att komma in. Alla fastighetsägare med ett 

renhållningsabonnemang i Hässleholms kom-

mun finns registrerade med personnummer 

och kommer in direkt med ett giltigt körkort. 

Du vet väl att… 

Du kan hämta din tömningskalender, se våra 

öppettider och beställa SMS-påminnelse för 

sophämtning på vår hemsida, hassleholmmil-

jo.se. Här kan du även läsa mer om vad som 

händer hos oss just nu. 

Vi har en kostnadsfri SMS-tjänst för dig som 

är fjärrvärmekund. Tjänsten innebär att du 

får ett sms i din mobiltelefon vid avbrott i 

fjärrvärmeleveransen. Du kan anmäla dig 

till tjänsten via vår hemsida eller genom att 

kontakta kundtjänst.

    VÅR FJÄRRVÄRME OCH AVFALLS-
HANTERING GER EN LIKA STOR MIL-
JÖVINST SOM OM ALLA HÄSSLEHOL-
MARE SKULLE LÅTA BLI ATT KÖRA BIL 
UNDER 8 MÅNADER.

”

”
Vi ville ta fram ett bokslut för året som visade vilken klimat-
påverkan Hässleholm Miljös verksamhet har och hur det 
skulle sett ut om bolaget inte fanns. Detta resulterade i ett 
Klimatbokslut. Resultaten visade att utsläppen blir lägre med 
vår verksamhet än utan eftersom produktionen på Hässle-
holm Miljö sker med lägre klimatpåverkan än alternativen. 
Detta är något som vi är väldigt stolta och glada över!

Som fjärrvärmekund hos oss slipper du betala din självrisk
Vi erbjuder våra fjärrvärmekunder självriskeliminering! Hässleholm Miljö 
har en försäkring som innebär att du som är villaägare och fjärrvärme-
kund hos oss erbjuds självriskeliminering om en skada inträffar på ditt 

värmesystem och skadan omfattas av din hemförsäkring. Besök vår hem-
sida eller kontakta kundtjänst för mer information om självriskeliminering. 

Visste du att
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SKRÄPPLOCKARDAG PÅ  
SJUMILASKOGENS FÖRSKOLA 

En solig onsdagsförmiddag i 
maj samlades barnen på Sju-
milaskogens förskola för en 

Skräpplockardag. Vi fick följa med 
avdelningen Tiger ut på deras gröna 
och fartfyllda tur som gick från för-
skolan till Hassellunden.  
Skräpplockardinosaurien-Stina, ock-
så kallad Skräp-Stina, mötte barnen 
ute på gården. Skräpplockarhand-
ske delades ut till barnen innan de 
uppmanades att ta på sig ”Skräpp-
lockarglasögonen” och göra sig 
redo för att leta. På frågan om bar-
nen var laddade för skräpplockning 
kom ett rungande JAAAA till svar. 

Men kan allt skräp som hittas 
slängas på samma ställe? 
- ”Nej, det finns papper, plast, glas, 
metall, tidningar och brännbart”! 
Barnen hade full koll på att soporna 
ska sorteras i olika fack så att de kan 
återvinnas. 
Bland buskar och vitsippor letades det 

intensivt efter skräp. En pappmugg 
var bland det första som hittades och 
den hamnade i påsen för pappers-
förpackningar. Det hittades även go-
dispapper, plastpåsar, pet-flaska och 
metallfolie längs vägen. 
Det ser inte bara tråkigt ut med 
skräp i naturen, det kan också vara 
farligt när det ligger på marken.
- ”Om man slänger ett bananskal 
på gräset så kan man halka på det”, 
sa en flicka. 
Och det har hon ju helt rätt i. En 
pojke hittade ett tuggummi längs 
vägen till Hassellunden. Vilken tur, 
då slapp en fågel fastna med näb-
ben i det. 

Varför kastas det skräp i naturen?
- ”För att man inte behöver 
det längre.” Men det är bättre 
att kasta skräp i papperskorgen 
tyckte barnen. 
Barnvagnen som följde med ut och 
fungerade som en rullande pap-

perskorg fylldes snabbt med skräp, 
allt sorterat i de olika fraktionerna. 
Vägen till och från Hassellunden 
blev ren och fin och barnen gjor-
de en fantastisk insats för miljön. 
Skräpspel och skräpsång skulle av-
sluta barnens Skräpplockardag som 
verkade uppskattas av alla - inte 
undra på det med sådana skräpp-
lockarproffs!

Vad är Skräpplockardagarna? 

Skräpplockardagarna anord-
nas varje år av Håll Sverige 
Rent och är Sveriges största 
aktion mot nedskräpning. 
Det är ett tillfälle för alla att 
visa att vi vill ha en ren miljö 
och att skräp inte hör hemma 
någon annanstans än i pap-
perskorgen.

FAKTA

Layout & Produktion, AM
-Tryck & Reklam


