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INNEHÅLL DEN HÄNDELSERIKA HÖSTEN 2021
DECEMBER 2021

Vi erbjuder fjärrvärme i Hässleholm 

och Tyringe, samlar in, behandlar och 

återvinner avfall samt ansvarar för att 

leverera dricksvatten och hantera spill- 

och dagvatten. 

Det brukar finnas många saker 
som jag vill betona lite extra när 
det är dags för ett nytt nummer av 
Varmt&Rent, så även denna gång.  
Högst upp på agendan hamnar 
något som jag önskar att vi hade 
sluppit, nämligen den kokningsre-
kommendation som vi tvingades 
gå ut med under november. Det är 
inte roligt att fatta beslut om något 
som så tydligt påverkar vardagen för 
många människor och verksamhe-
ter. Att vi dessutom tvingades hålla 
kvar rekommendationen under två 
veckor gör inte det hela lättare. Var-
je händelse likt denna innebär att vi 
sätter oss ner och funderar på vad 
som kan vara anledningen till att 
det blev som det blev. Utifrån den 
analysen planeras insatser som gör 
att risken för att det ska hända igen 
elimineras eller minimeras. Vår upp-
gift är att leverera gott dricksvatten 
av hög kvalitet. Det är ett förtroen-
de som vi arbetar hårt för att förval-
ta och värna om. Du som kund kan 
känna dig trygg med att vi kommer 
att göra allt som krävs för att vi även 
fortsättningsvis ska kunna leverera 
hälsosamt dricksvatten. Vi har för-
sökt att ge er som kunder tydlig och 
kontinuerlig information kring hän-
delsen. Det kommer vi att fortsätta 
göra. Eftersom dricksvattenförsörj-
ningen är en så viktig del för ett 
samhälles funktion så har vi dock en 
mängd restriktioner som vi av säker-
hetsskäl inte kan informera om. En 
sak kan jag dock lova, vi kommer att 
göra allt vi kan för att undvika att en 
liknande situation uppstår. Jag vill 
också passa på att tacka för tålamo-
det och de värmande kommentarer 
vi fått - det gjorde gott i det intensiva 
arbete som pågick. 

Sedan sist har vi, för första gången 
i bolagets historia, testat att införa 
söndagsöppet på vår återvinnings-
central i Vankiva, något som verk-
ligen har uppskattats. Det har även 
bidragit till att köerna på lördagarna 
har minskat. Jag vill även slå ett slag 
för lördagsöppet på Tyringe återvin-
ningscentral den fjärde lördagen i 
månaden. Brukar du åka till Vankiva 
på helgen har du som Tyringebo nu 
möjlighet att ta den kortare turen till 
”er egen” återvinningscentral. Re-
san blir kortare och förhoppningsvis 
även kötiden. De nya öppettiderna i 
Vankiva och Tyringe kommer att ut-
värderas under våren - berätta gär-
na för oss vad du tycker! 

För att vi även fortsättningsvis ska 
kunna leverera konkurrenskraftig 
energi till alla våra kunder görs nu 
en ordentlig upprustning och mo-
dernisering av vår fjärrvärmean-
läggning i Tyringe. Fjärrvärme är en 
effektiv och miljövänlig uppvärm-
ningsform som vi tror har en upp-
gift att fylla under lång tid framö-
ver. Vill du veta om du också kan 
ansluta dig till fjärrvärme? Kontakta 
gärna vår fjärrvärmesäljare Marie. 
Du når henne via vår kundtjänst på 
0451-26 82 00. 

Till sist, pandemin är inte över så låt 
oss hjälpas åt med att ta oss hela 
vägen fram till mållinjen efter bäs-
ta förmåga. Håll i, håll ut och tvätta 
händerna, i dricksvatten av högst 
kvalitet!

Med vänliga 
hälsningar
Sven Carlsson, VD

För mer information kontakta: 

Hässleholm Miljö AB
281 80 Hässleholm 

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

För oss i söder brukar snö och minusgrader kunna 
lysa med sin frånvaro under stora delar av vintern. 
Men när det väl slår till ställer det ofta till problem, 

inte minst för sophämtningen. Som fastighetsägare är 
det ditt ansvar att se till att det går att tömma sopkärlen 
hos dig, även i vinter. Här kommer därför lite tips för att 
vintersäkra sophämtningen och underlätta tömningen 
för våra chaufförer.  

Undvik fastfruset matavfall
Kyliga dagar riskerar matavfallet att frysa fast i sop-
kärlet och bli kvar vid sophämtning. Bästa sättet att 
undvika fastfruset matavfall är att försöka hålla det så 
torrt som möjligt.
•  Lägg gärna hushållspappret och julservetterna till-

sammans med matavfallet, det suger åt sig fukten. 
•  Låt kaffesump, potatisskal och annat blött matavfall 

rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen.
• Byt påse lite oftare än vanligt. 
•  Lägg lite tidningspapper, hushållspapper eller en 

äggkartong i botten av påsen.
•  Låt påsen ligga ute och frysa till innan du slänger 

den i kärlet, gärna under en hink för att hindra djur 
från att komma åt påsen. En fryst påse fastnar inte 
lika lätt i kärlet.

Om påsarna har frusit fast
•  Försök skaka kärlet eller peta loss det med hjälp av 

ett kvastskaft eller liknande. 
•  Ställ in kärlet i garaget (om den möjligheten finns) så 

det får tina upp och sätt ut det strax innan tömning. 

Möjliggör sophämtning snöiga vinterdagar
Snö och halka gör sophämtningen betydligt tyngre och 
svårare för våra chaufförer. Som kund är det viktigt att 
man skottar fram kärlen och sopar av snön från locket, 
annars kan vi inte komma åt dem.
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Stort tack för din hjälp!
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Vi tycker att det ska vara lätt att göra rätt. Vissa 
sopor kan dock vara lite kluriga att sortera. Har 
du koll på hur sakerna på sidan sorteras?

Är du osäker på hur något ska sorteras kan du alltid 
använda vår digitala sorteringsguide som du hittar på 
www.hassleholmmiljo.se.

KLURIGA SOPOR

Brännbart

Plastförpackning

Mindre elavfall

Farligt avfallPappersförpackningar

Deponi Metall

Dricksglas Doftljus i glas Porslinstomte Plastgran

Tändare Nagellack Rengörings-
medel

Medicinkarta Godispapper Plastpåse

Ljusslinga Fjärrkontroll Leksak med 
batteri

Presentpapper Papperspåse Kakform

Fyrverkerier Presentsnören Tejp

TomteblossVärmeljus
(glöm inte att sepa-
rera vekeshållaren 

från koppen)
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I Hässleholm är vi duktiga på att sortera – men vi kan 
absolut bli bättre! En stor del av det som kastas bland 
det brännbara avfallet på våra återvinningscentraler 

är avfall som skulle kunna återbrukas eller återvinnas. Vi 
hittar alltifrån wellpapp, plast- och pappersförpackningar 
till glas och farligt avfall bland det brännbara avfallet. 

Rätt avfall i rätt container
Sedan 2019 tar vi inte längre emot färgade sopsäckar 
med blandat avfall. Innehållet ska sorteras så att mer 
avfall kan återbrukas och återvinnas. Använder du fär-
gade sopsäckar, en kartong eller annat emballage, tänk 
på att tömma innehållet och sortera det i rätt contain-
rar. Är du osäker på hur något sorteras hjälper personal 
på plats dig gärna! 

Mer till återvinning
Vi arbetar ständigt för att kunna öka mängden avfall 
som återvinns. På återvinningscentralerna i Sösdala och 
Vankiva finns möjlighet att lämna grovplast till återvin-
ning. Här sorterar du plastsaker (ej förpackningar) så-
som plastbackar, plastmöbler, plastlådor och plastpallar.

Tips från Leon!
Leon som arbetar på återvinningscentralen tipsar om 
hur du kan göra sorteringen enklare. När det är dags att 
rensa garaget eller förrådet, ha säckar beredda och dela 
upp ditt avfall direkt. Genom att sortera redan innan 
du lastar släpet blir ditt besök på återvinningscentralen 
både smidigare och enklare. 

SORTERING PÅ  
ÅTERVINNINGS- 
CENTRALEN Den 1 januari 2022 indexjusteras renhållningstaxan 

med 3,6 %. Justeringen innebär exempelvis att du 
som privatperson med ett helårsabonnemang får 

en höjning av abonnemanget med 9 kr per månad. 

Varför indexjustering?
Vi ser årligen över våra priser för att se att de följer kost-
naderna, precis som många andra företag och bran-
scher. Indexjusteringen görs för att justera intäkterna 
mot kostnadshöjningar och inflation så att vi kan fort-
sätta erbjuda samma goda service. För oss är det viktigt 
att du som kund kan sortera ditt avfall på ett enkelt och 
miljöriktigt sätt, samtidigt som vi vill kunna erbjuda ett 
prisvärt abonnemang. 

Vad ingår i renhållningstaxan?
Som villakund har du möjlighet att sortera ut elva oli-
ka typer av avfall hemmavid. Du kan även få hämtat 
grovavfall, deponi, farligt avfall, matfett och textil hem-
mavid och har såklart fria besök på återvinningscentra-
lerna i Hässleholms kommun. 

RENHÅLLNINGSPRIS 
2022
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1. Kundservice 
2.  Tömmning av fyrfackskärl
3. Påhängsboxar
4. Textilier

5. Miljöbox
6. Grovavfall
7. Matavfallspåsar
8. Återvinningscentraler



FJÄRRVÄRME - EN  
HÅLLBAR LÖSNING  
FÖR FRAMTIDEN

JUL OCH NYÅR PÅ 
VÄRMEVERKET

I våra värmeverk producerar vi fjärrvärme genom att 
förbränna utsorterat brännbart avfall och flis – resur-
ser från vårt närområde som annars skulle gått för-

lorade. Vårt mål är att erbjuda dig som kund en trygg, 
enkel och hållbar värmelösning. Fjärrvärmen hjälper 
dessutom till att avlasta det hårt belastade elnätet. 
Fjärrvärmen använder sig nämligen inte av el som ener-
gikälla, vilket många andra värmekällor gör. I en framtid 
med ökad elektrifiering kommer värme som inte är ba-
serad på el att vara en viktig pusselbit.

Tack för att du väljer klimatsmart fjärrvärme från 
Hässleholm Miljö!

För att komma i julstämning och kunna fira in det 
nya året tillsammans med dig som kommuninvå-
nare kommer ackumulatortanken att tändas upp 

i fina färger. Den 24–26 december lyser ackumulator-
tanken röd och vid tolvslaget på nyårsafton bjuds det 
på en vacker ljusshow. Är du i närheten av värmeverket 
i Hässleholm hoppas vi att du har möjlighet att njuta av 
ett klimatsmart nyårsfirande!  
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FJÄRRVÄRMEPRIS 2022

UTBYGGNATION 
SJUKHUSET

Nästa år väntar omfattande ombyggnationer i 
både fjärrvärmenätet och VA-nätet. I samband 
med sjukhusets utbyggnad av ortopedkliniken 

behöver ledningarna nämligen flyttas. Planeringen på-
går för fullt och vår underhållsamordnare Matthsz Hå-
kansson och fjärrvärmeingenjör Filip Trots uppdaterar 
oss om nuläget.

Hur kommer man som kund och 
kommuninvånare att beröras? 
Det kommer att vara begränsad framkomlighet på 
sjukhusområdet, Esplanadgatan, Skytteliden och Lin-
négatan under tiden själva arbetet görs. Vissa av våra 
kunder kommer även att beröras av ett längre avbrott i 
leveransen av värme och vatten. Vår uppgift är att se till 
att våra kunder påverkas så lite som möjligt. Det är ett 
stort arbete som väntar så ett längre avbrott går tyvärr 

Den 1 januari 2022 höjs fjärrvärmepriset med 1 %. 
Mellan 2015–2020 har vi erbjudit helt oföränd-
rade priser. Anledningarna till att vi nu behöver 

göra en prisökning är flera men det beror bland annat 
på ökade hanteringskostnader för restprodukter samt 
ökade kostnader för råvaror och transporter. 

Våra priser står sig väldigt väl i nationella jämförelser 
med andra fjärrvärmepriser och som kund hos oss på 
Hässleholm Miljö betalar du ett lägre pris än en genom-
snittlig fjärrvärmekund i Sverige.

inte att undvika. För att optimera arbetet kommer vi att 
genomföra andra underhållsjobb samtidigt, bland an-
nat kommer vi att installera ny teknisk utrustning för att 
förbättra och underlätta underhållsarbeten framöver.

När kommer arbetet att genomföras?
Just nu är vi inne i planeringsfasen så datum är ännu 
inte satta. Det är många som är involverade i arbetet 
och som ska synkas; fjärrvärme, vatten och avlopp, el, 
fiber etc. Men de nya fjärrvärmeledningarna ska vara 
klara och driftsatta i juni 2022.

Matthsz Håkansson,  
underhållssamordnare

Filip Trotz, fjärrvärmeingenjör



Den 30 oktober 2021. Ett datum som kanske etsat 
sig fast eller som redan glömts bort. Men det var 
lördagen den 30 oktober som vi tvingades utly-

sa en kokrekommendation för cirka 25 000 invånare i 
kommunen. 

14 dagar senare kunde rekommendationen hävas i sin 
helhet och vardagspusslet blev återigen lite mer lätthan-
terligt för alla som tvingats koka allt vatten som skulle 
förtäras. 

Men vad var det som hände egentligen? Vår VA-chef, 
Cornelia Ljungerud, ger svar på en del av de många 
frågor som uppstått.

Hur kom det sig att kokrekommendationen  
behövde utlysas?
Torsdagen den 28 oktober tog vi ett prov på vattnet 
ut från vattenverket som skickades på analys. Det pre-
liminära provsvaret återkom sent på fredagskvällen och 
indikerade att vattnet var otjänligt på grund av förhöj-
da bakteriehalter. Därför bestämde vi oss, efter att ha 
rådgjort med vår tillsynsmyndighet, för att gå ut med  
kokrekommendationen klockan 11 på lördag förmiddag. 

Vad var orsaken?
Den konkreta orsaken var att vi hade förhöjda halter av 
koliforma bakterier i dricksvattnet när det gick ut från vat-
tenverket. Som mest hade vi 14 koliforma bakterier per 
100/ml, gränsen för otjänligt vatten går vid 10 per 100/ml. 

Vad som orsakade det otjänliga provet håller vi på att 
utreda, det kan vara så att flera olika orsaker samverkat 
för att ge den här effekten. 

KOKNINGSREKOMMENDATIONEN 
I BACKSPEGELN

Vad gjordes för att vi skulle få  
ett rent dricksvatten igen?
Vi drog i gång ett intensivt felsökningsarbete och gjorde 
åtgärder efterhand. Antalet prover på dricksvattnet ut 
från vattenverket och på ledningsnätet utökades och så 
spolade vi på vissa platser för att öka omsättningen av 
vatten i ledningsnätet.

Vad gör ni nu?
Vi fortsätter med utökade provtagningar, utöver det 
ordinarie provtagningsprogrammet. Och så fortsätter vi 
att utreda vad det var som hände och hur det kunde 
hända, för att säkerställa att det inte händer igen. Det 
har varit intensiva veckor men vi kommer lära och ta 
med oss mycket från dem. 

Tack! 
Slutligen vill jag tacka alla för förståelsen och tålamodet 
med olägenheten att koka vattnet under den tid då ko-
krekommendationen pågick. Vi har full förståelse för att 
en sådan händelse ställer till besvär i vardagen och kan 
leda till oro och frågor. 

Cornelia Ljungerud, VA-chef
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VA-taxan följer en taxejusteringsplan. Den innebär 
att VA-taxans avgifter årligen indexregleras och 
att brukningsavgifterna utöver indexreglering-

en höjs i krontal enligt en 8-års plan under åren 2015-
2022. 

Exempel på vad den justerade taxan innebär 2022
Brukningsavgifterna 2022 för en normalstor enfamiljs-
bostad blir sammanräknat 5 150 kr/år exklusive moms, 
en höjning med 3,39% eller 169 kr/år ex. moms jämfört 
med 2021. 

Motsvarande höjning för ett flerfamiljshus med 15 lä-
genheter blir 2,88% eller 1 394 kr/år ex. moms.

Du kan läsa mer om den justerade taxan på   
www.hassleholmsvatten.se.

Under hösten har ett stort förnyelseprojekt av  
vatten- och avloppsnätet inletts på Väster i 
Hässleholm. I det första skedet är det Vankiva- 

vägen, Kaptensgatan och Mellankullagatan som får nya 
VA-ledningar. Under kommande år kommer samma 
framtidssäkring ske i flera delar av Västerområdet. Led-
ningsnätet kommer bytas ut för att klara av dagens och 
morgondagens ökade krav på leverans av vårt viktigaste 
livsmedel: vatten.

En stor del av vatten- och avloppsledningarna i Sveri-
ge börjar bli gamla och i behov av en uppgradering. 
I det här projektet kommer de gamla ledningarna 
plockas bort och ersättas av nya, med större kapa-
citet att hantera de ökande vattenmängderna. På så 
vis minskar också riskerna för översvämningar, läckor 
och avloppsstopp.

JUSTERAD  
VA-TAXA 2022

LÅNGSIKTIGA  
FÖRBÄTTRINGAR  
I VA-NÄTET
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Hej Jan! Vad gör du som VA-verkschef?
Som VA-verkschef har jag personalansvar samt 
ekonomisk och tekniskt ansvar för våra VA-an-

läggningar. Det är ett spännande arbete som består av 
långsiktig planering för hållbara och robusta lösningar. 

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Att tillsammans med mina kunniga och erfarna med-
arbetare; chefer, tekniker, mekaniker och miljökunniga, 
arbeta för att ständigt förbättra våra VA-anläggningar. 
Detta görs dels genom drift och underhåll av befintlig 
utrustning, dels genom utbyte till ny modernare teknik 
- ofta med stora miljö- och energivinster som resultat.

Du firar i år 25 år inom VA-verksamheten i  
Hässleholms kommun. Vilket är ditt starkaste 
minne från dessa år?
De större entreprenaderna har satt stora avtryck, t.ex. 
ombyggnation av inkommande rensanläggning och 
förnyelse av sandfilter på Hässleholms reningsverk. Ro-
ligast har nog varit de arbeten vi gjort med egen perso-
nal, exempelvis ombyggnation av vattenverk och reno-
vering av rötkammare på Hässleholms reningsverk.

LÄR KÄNNA OSS!

Vilka tror du blir de största utmaningarna  
för VA-branschen i framtiden?
Vi har ett intensivt men också intressant arbete fram-
för oss med att planera och utföra förnyelser på många 
VA-anläggningar. Åldern är förhållandevis hög på flera 
av våra VA-anläggningar, liksom i övriga delar av lan-
det, och kraven ökar på kvalitet och reningsresultat. 
Vårt mål är att satsa på långsiktigt hållbara och pålitliga 
lösningar så att våra kunder kan lita på en hög kvalitet 
och leveranssäkerhet. 

Hej Jan!

10



11

BARNTÄVLING!
Towalett, Metallika, Pappis, Prassel, Farao och Bat-

man har varit ute och samlat ihop en förfärligt 
massa sopor! De har ingen anging om hur många 

de har tagit hem. Kan ni räkna hur många där är av var-
je sopa? Fyll i i rutorna längst ner på sidan och skicka in 
ditt svar till hassleholmmiljo@hassleholm.se senast den 
11 januari. Märk mejlet med ”Barntävling”.



SOPHÄMTNING 
UNDER JUL & NYÅR

Våra chaufförer är lediga vissa dagar under jul och nyår vilket påverkar sophämtningen. 
Vi ber dig därför att sätta ut sopkärlen en dag före ordinarie tömningsdag och låta 

dem stå tills de blivit tömda. Tack för din hjälp! 

AVVIKANDE ÖPPETTIDER 
Jul och nyår innebär att öppettider för kundtjänst och våra återvinningscentraler ser lite 

annorlunda ut.

Den 23/12 stänger vi kl. 12, röda dagar har vi stängt och övriga dagar gäller ordinarie 
öppettider. Aktuella öppettider hittar du alltid på vår hemsida, hassleholmmiljo.se.

SMS-TJÄNST
Vi hjälper dig gärna att ha koll! Anmäl dig till vår kostnadsfria SMS-tjänst och få ett sms 
dagen innan ditt sopkärl töms, vid avbrott i fjärrvärme- eller vattenleveransen eller när 
ditt enskilda avlopp har tömts. Ett påminnande sms är extra bra inför jul och nyår när 

röda dagar gör att sophämtning kan ske lite tidigare eller senare än vanligt.

Du anmäler dig enkelt på hassleholmmiljo.se respektive hassleholmsvatten.se. 

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION 
Telefon: 0451-26 82 00 

E-post: hassleholmmiljo@hassleholm.se, hassleholmsvatten@hassleholm.se
www.hassleholmmiljo.se, www.hassleholmsvatten.se

Med önskan om en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt År! 

Följ oss på sociala medier:

hassleholmmiljo

Hässleholm Miljö AB

Avsändare:
Hässleholm Miljö AB
281 80 Hässleholm


