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INNEHÅLL
NU HAR VI DEN HÄR, PANDEMIN. DECEMBER 2020

Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett 

affärsmässigt bolag som helt ägs av 

Hässleholms kommun. Vi erbjuder  

klimatsmart fjärrvärme i Hässleholm 

och Tyringe samt behandlar och åter-

vinner avfall från hushåll, industri och 

andra verksamheter.

Vid förra utgåvan av Varmt 
& Rent visste vi inte hur ut-
vecklingen av pandemin 

skulle bli i vår del av världen. Det 
vet vi väl egentligen inte nu heller 
men en sak kan vi konstatera, den 
påverkar vårt dagliga liv mer nu än i 
våras och vi ser ännu inte att smitt-
spridningen klingar av. Det påverkar 
oss alla och även vår verksamhet 
känner av effekterna. Vi är många 
som efter bästa förmåga försöker 
anpassa oss till digitala arbetssätt, 
både hemifrån och på kontoren. Vi 
gör dock hela tiden vårt yttersta för 
att du som kund hos inte ska märka 
av detta i kvaliteten på de tjänster 
som vi levererar. 

Ett undantag är våra återvinnings-
centraler där vi aldrig tidigare haft 
så många besökare som nu. Det är 
ju i grunden positivt att allt mer av-
fall samlas in och kan tas tillvara på 
något sätt, allt från återbruk till en-
ergiåtervinning. Men det bidrar ock-
så till köer. För att minska risken för 
smitta och för att du som besökare 
ska känna dig trygg har vi begränsat 
antalet besökare. Vi förstår att det 
bidrar till att köerna stundtals blir 
längre. Tack för att ni tålmodigt står 
ut med att vänta!

Ni har kanske sett att ackumulator-
tanken som byggdes för att ytterli-
gare trygga leveransen av prisvärd 
och miljövänlig fjärrvärme, är färdig-
ställd. Ett flera år långt projekt har 
verkligen blivit bra! Vi har skapat 
långsiktiga förutsättningar för att 
fortsätta utveckla och leverera håll-
bar energi till er som har valt, och 
framöver kommer att välja, oss som 
energileverantör i Hässleholms stad.
En något mindre spektakulär invig-
ning är lanseringen av trygghetsav-

tal för våra fjärrvärmekunder. Läs 
mer om vad det innebär på sidan 3. 
Vi smygstartar med nya kunder och 
jobbar vidare därifrån.

Nästa gång Varmt & Rent landar 
i din brevlåda har vi fått ännu en 
verksamhet att informera om. Vid 
årsskiftet kommer nämligen vatten- 
och avloppsverksamheten att vara 
en del av Hässleholm Miljö. Vi häl-
sar alla medarbetare som idag ar-
betar på Hässleholms Vatten varmt 
välkomna! Du som kund kommer 
inte att märka så stor skillnad. Ef-
ter hand kommer vi att försöka ta 
tillvara på de möjligheter vi ser för 
att ytterligare förbättra och utveckla 
verksamheterna.

2020 kommer vi sent att glömma. 
Världen över har olika ansträng-
ningar och anpassningar gjorts. Pla-
nerade resor har uteblivit, anställ-
ningar har gått förlorade, högtider 
har inte kunnat firas som vanligt 
och många har förlorat nära och 
kära. En sak har vi dock lärt oss, en-
sam är inte stark. Ska vi undvika de 
värsta effekterna måste vi ta ansvar 
för oss själva, och för varandra. De 
som behöver oss mest kan inte klara 
det på egen hand utan det krävs att 
vi alla ställer upp och gör det vi kan 
för att följa anvisningar och restrik-
tioner efter bästa förmåga. 

Jag avslutar med de ord som snart 
blivit ett mantra i all information, 
Håll i, ut och avstånd, allt med 
nytvättade händer.

Med vänliga 
hälsningar
Sven Carlsson, VD

För mer information kontakta: 

Hässleholm Miljö AB
281 80 Hässleholm 

Kundtjänst: 0451-26 82 00
hassleholmmiljo@hassleholm.se
www.hassleholmmiljo.se
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FIRA IN DET NYA  
ÅRET MED OSS

Efter flera års planering och arbete är den nu äntli-
gen på plats. Vår nya ackumulatortank på värme-
verket i Hässleholm byggdes med det stora målet 

att skapa en säkrare fjärrvärmeleverans, och den har 
redan kommit till stor användning. 

– Det har varit en lång resa men nu äntligen är vi i mål, 
säger VD Sven Carlsson. Jag är otroligt stolt över det 
arbete som utförts, det är många som bör hyllas.

För att uppmärksamma olika högtider och viktiga hän-
delser kommer ackumulatortankens belysning ibland 
att lysa i olika färger. Vid tolvslaget på Nyårsafton bjuds 
det bland annat på en vacker ljusshow som vi hoppas 
att du har möjlighet att njuta av! 

FJÄRRVÄRMEPRISER 2021SMYGSTART AV 
TRYGGHETSAVTAL Vi har haft oförändrade priser på fjärrvärmen se-

dan 2015 vilket vi är väldigt stolta över. Den 1 
januari 2021 höjs priset på fjärrvärme med 1 %. 

Anledningen till att vi nu behöver göra en prishöjning 
beror bland annat på ökade kostnader för hantering av 
restprodukter från fjärrvärmeproduktionen och införan-
det av en statlig förbränningsskatt.

Fjärrvärme är ett smart val, både för  
dig och miljön. Tack för att du väljer  
klimatsmart fjärrvärme från oss! 

Det blir inte alltid som planerat. Vi har länge ar-
betat för att göra fjärrvärmen ännu tryggare för 
dig som kund och målet var att lansera ett trygg-

hetsavtal redan i våras. Då vi har en pågående pandemi 
erbjuder vi just nu enbart trygghetsavtal till kunder med 
fjärrvärmecentraler från 2020. Detta då vi annars behö-
ver göra hembesök för att besikta fjärrvärmecentralen. 
När Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommenda-
tioner kommer vi att erbjuda trygghetsavtal till alla våra 
privatkunder.

Trygghetsavtalet innebär att vi tar hand om allt under-
håll åt dig. Du får regelbundna servicebesök och om 
olyckan mot förmodan skulle vara framme är vår perso-
nal redo att rycka ut dygnet runt, årets alla dagar. 

Vi hoppas att du ser fram emot att teckna trygghetsav-
tal hos oss! 

Mer information hittar du på vår hemsida. 

Foto: Tomas Johnsson
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Ihöstas installerades de sista bommarna - nu finns 
passersystem på samtliga återvinningscentraler i 
Hässleholms kommun. För att komma in scannar du 

ditt körkort eller passerkort.

– Äntligen är passersystem igång på alla 
våra återvinningscentraler, säger Daniel 
Sigurdsson, enhetschef ÅVC. Systemet 
bidrar framförallt till en ökad säkerhet 
och förbättrad arbetsmiljö men det 
skapar även bra förutsättningar för oss 
att ytterligare kunna utveckla servicen 
på våra återvinningscentraler. 

Du vet väl om att vi hämtar det mesta hemma hos 
dig? Fyra gånger per år har alla privatpersoner 
i kommunen möjlighet att få hämtat grovavfall 

såsom möbler, vitvaror, cyklar etc. hemmavid. Bor du i 
villa kan du dessutom få hämtat deponi, farligt avfall, 
matfett och textilier. Det kanske kan bespara dig en tur 
till återvinningscentralen?

Läs mer och beställ hämtning på: 
www.hassleholmmiljo.se

SÄKRA ÅTERVINNINGSCENTRALER

VILL DU UNDVIKA BESÖK PÅ  
ÅTERVINNINGSCENTRALEN? 

Daniel Sigurdsson

Våra återvinningscentraler är vanligtvis välbesökta 
men i år har antalet besökare varit rekordhögt. 
För att skapa säkra besök, både för kunder och 

personal, har vi infört en begränsning i antalet besökare 
som kan vara inne på återvinningscentralen samtidigt. 
Vi förstår att det stundtals bidrar till längre köer men 
hälsan går först. Våra medarbetare bär även västar för 
att vi ska kunna påminna varandra om att visa omtanke 
- genom att hålla avstånd. 

Tillsammans hindrar vi smittan!

VISA OMTANKE –
HÅLL AVSTÅND
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Vi tar emot de flesta typer av avfall på våra åter-
vinningscentraler men mottagningen skiljer sig 
något åt mellan Vankiva återvinningscentral och 

övriga. Vissa typer av avfall kräver även en speciell han-
tering. Vi förklarar närmare. 

Ett viktigt steg mot ett hållbart samhälle är åter-
användning. Vi arbetar därför aktivt för att utöka 
återbrukandet och ge saker och ting ett längre liv. 

Har du hela möbler, glasögon eller heminredning som 
du vill bli av med? Kasta inte det - kanske vill någon 
annan ha just dina gamla saker! Här ser du vad du har 
möjlighet att lämna in till återbruk på våra återvinnings-
centraler.

SORTERING OCH MOTTAGNING

VI GILLAR ÅTERBRUK

ASBEST & ETERNIT
Asbest är farligt avfall och tas endast emot väl förpack-
ad och på återvinningscentralen i Vankiva. Då dammet 
är hälsofarligt ska asbest förpackas i dubbel plast och 
märkas med texten ”asbest”. 

FARLIGT AVFALL
I Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe och Vinslöv tar 
vi emot färg (vatten- och oljebaserad), spillolja, oljefil-
ter och sprayburkar (aerosoler). Övrigt farligt avfall tas 
emot på Vankiva återvinningscentral. 

VITVAROR 
Vitvaror (kyl, frys, diskmaskin, spis, ugn, tvättmaskin, 
torktumlare, torkskåp och värmepump) tas endast emot 
på Vankiva återvinningscentral. 

TAR EJ EMOT
Däck med och utan fälg tas inte längre emot på återvin-
ningscentralerna i Hässleholms kommun utan lämnas 
till återförsäljare. 

Vankiva ÅVC
• Möbler, heminredning, krukor, böcker, leksaker
• Cyklar (både hela och söndriga)
• Lastpallar
• Glasögon (hela)

Sösdala ÅVC
•  Småsaker, såsom tavlor, leksaker, porslin och  

heminredning
• Glasögon (hela)

Bjärnum, Hästveda, Tyringe och Vinslöv ÅVC
• Glasögon (hela)
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TACK FÖR ATT NI HJÄLPER OSS ATT BLI BÄTTRE! 

VAD FÅR DU AV OSS?

Vi är väldigt stolta över vår breda service. Vi tycker 
att det ska vara lätt att göra rätt, därför hämtar 
vi det mesta hemma hos dig. Vi har dock märkt 

att alla inte känner till vad som faktiskt ingår i renhåll-
ningsabonnemanget.

Lägenhet
Bor du i lägenhet sorterar du ditt avfall i ett miljörum 
eller i nära anslutning till fastigheten. Kostnaden för 
renhållningsabonnemanget ingår i din hyra. Det inne-
bär att förutom sophämtningen så har du möjlighet att 
beställa hämtning av grovavfall såsom möbler, vitvaror 
och cyklar. Du har dessutom fria besök på våra återvin-
ningscentraler.

Villa
Bor du i villa kan du sortera 
ut elva olika avfallstyper i 
dina fyrfackskärl med på-
hängsboxar. Du har möjlig-
het att beställa hämtning 
av grovavfall såsom möbler, 
vitvaror och hemelektronik. 
Vi hämtar deponi, farligt avfall 
och matfett om du lägger det i 
din röda miljöbox och beställer hämt-
ning. Du har även möjlighet att få hämtat textilier. Det 
avfall vi inte hämtar hemma hos dig har du möjlighet 
att lämna kostnadsfritt på någon av återvinningscentra-
lerna i Hässleholms kommun.  

Läs mer och beställ hämtning på www.hassleholmmiljo.se

Under sommaren och hösten har vi genomfört 
kundundersökningar för att se hur ni som kun-
der upplever oss. Undersökningarna har skickats  

till slumpmässigt utvalda kunder. Vi vill rikta ett stort 
tack till alla er som har tagit er tid att svara! Ni gör det 
möjligt för oss att utvecklas och bli bättre.

Vi är stolta över att många av er är nöjda och uppskat-
tar vårt arbete. Vi har fått många konkreta förslag på hur 
vi kan bli bättre. Det kommer vi att jobba vidare med nu.

71%  av våra kunder är nöjda eller mycket 
nöjda med vår fjärrvärme. 

84%  av våra kunder är nöjda eller mycket 
nöjda med sophämtningen. 

92%  av våra kunder är nöjda eller mycket 
nöjda med servicen på våra återvin-
ningscentraler.
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Att hitta julklappar är inte det lättaste. Vi är nog 
många som mer än en gång stressat runt i sista 
minuten för att hitta de perfekta klapparna. Det 

kan både bli stressigt och dyrt. Och framförallt en massa 
prylar som aldrig kommer att användas. Vi delar därför 
med oss av några mer hållbara julklappstips. Klappar 
som vi tror blir uppskattade och ger dig mer julefrid.  

1.  Ge bort en upplevelse. Massage, konsert, grillkväll, 
picknick, städning eller varför inte en lunch ute i 
naturen tillsammans?

2.  Ge bort ett gåvobrev. Till den som har allt kan den 
bästa gåvan vara att hjälpa andra och rädda liv. De 
flesta stora organisationer har en gåvoshop där du 
får ett fint gåvobevis att ge bort. Exempelvis Rädda 
barnen, Barncancerfonden, WWF, Unicef.

KLIMATSMARTA KLAPPAR
3.  Ge bort din tid. Kan man få en bättre present? 

Barnvakt, hundvakt, städhjälp, hämtning på försko-
lan, fönsterputsning, hjälp att laga en punktering, 
byte av vinterdäck etc. Det är bara din fantasi som 
sätter gränser.

4.  Ge bort något som du själv gjort. Müsli, knäckebröd, 
bivaxduk, hårvård eller ett tillfixat gammalt dock-
skåp. Kakmix på burk är alltid uppskattat. Blanda alla 
torra ingredienser till dina favoritkakor och ge bort i 
en fin glasburk tillsammans med recept.

5.  Ge bort något ätbart. Choklad, godis, te, kaffe, 
goda ostar eller vad nu personen kan tänkas gilla.

6.  Ge bort en prenumeration. Tidningar, ljudböcker, 
blommor etc.

7.  Ge bort ett årskort. Inträde till lekland, djurparker, 
gym, museum etc.

I juletid skapar vi ofta lite mer avfall än vanligt. För att 
du snabbt ska kunna sortera och återvinna det klassis-
ka julavfallet har vi satt ihop en guide åt dig här: 

•  Julklappspapper – pappersförpackningar
•  Presentförpackningar – pappersförpackningar (så 

länge de är gjorda av papper)
• Snören och band – brännbart
• Julkort – brännbart

SORTERA UT JULEN
•  Värmeljus – metall (glöm inte att separera vekeshål-

laren från koppen)
• Julgranen – ris och grenar på återvinningscentralen
•  Resterna av julmaten – hitta nya recept för att ta 

vara på det som blir över. Kanske kan det bli julom-
elett, pyttipanna eller plättar av risgrynsgröt? 

Du kan även kolla in vår digitala sorteringsguide på: 
hassleholmmiljo.se

6
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Matavfall är en fantastisk resurs som vi kan ta 
vara på och cirkulera tillsammans med natu-
ren. Allt matavfall som samlas in i vår kom-

mun blir till biogas, biogödsel och kompostjord. Banan-
skalen och kaffesumpen blir alltså dels ett drivmedel för 
bussar och bilar, men det blir även ny näring som vi kan 
ge tillbaka till naturen i form av gödsel och jord. Det är 
ändå smått magiskt. 

Hur ska du ta hand om matavfallet för att göra det så 
bra som möjligt för både dig och matavfallet då? Här 
kommer några tips! 

Plast – nej tack! 
Bioplastpåsar, nedbrytbar plast, majsstärkelsepåsar, 
vanliga plastpåsar – ingen plast ska hamna tillsammans 
med matavfallet i kärlet. Plasten hinner nämligen inte 
brytas ner tillräckligt snabbt och istället förstör den åter-
vinningen och hamnar i värsta fall i den biogödsel och 
kompostjord som sprids ut på svenska åkrar. 

Använd alltid en riktig matavfallspåse av papper
Det finns speciella papperspåsar som är avsedda för att 
sortera ut matavfall i. Alla hushåll i Hässleholms kom-
mun har rätt till två buntar påsar per år. Du som bor i 

MAGISKT MATAVFALL
villa klämmer fast en matavfallspåse i locket på kärlet 
för att beställa en ny bunt. Du som bor i lägenhet har 
rätt till samma mängd och här är det fastighetsägare, 
hyresvärd eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för 
att hämta påsarna hos oss och förse de boende i huset. 

Bonustipset: det finns numera flera matvarubutiker i 
kommunen som har dessa matavfallspåsar i sin frukt- 
och gröntavdelning. Packa potatisen i en sådan och an-
vänd den sedan som matavfallspåse hemma. Win-win!

Ge matavfallspåsen luft!
Matavfallspåsen är smart och släpper ifrån sig fukt ge-
nom att andas. Det gör att matavfallet inte blir så blött 
och minskar risken för att påsen går sönder på vägen ut 
till tunnan. Men då måste du ge påsen luft också. An-
vänd därför alltid en hållare som är ihållig. Om du inte 
har en sådan hemma finns de numera att köpa på olika 
håll, bland annat hos världens största möbelföretag. 

Fler tips hittar du på hassleholmmiljo.se/magisktmatavfall 
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Fett kan orsaka stopp i rörsystem, både inne i din 
fastighet och i våra gemensamma avloppsledning-
ar. För att undvika stopp är det viktigt att inte hälla 

olja och margarin rakt ut i vasken. Som tur är finns det 
många andra saker du kan göra med ditt matfett, som 
är bättre både för ledningarna och miljön.

•  Energiutvinna: Häll fettet i en petflaska och lämna på 
återvinningscentralen eller i din röda miljöbox. 

•  Återvinna: Torka ur stekpannan med hushållspapper 
och lägg bland ditt matavfall. 

GÖR RÄTT MED MATFETT
•  Återanvänd: Gör en vinäg-

rett av oljan till de soltorkade 
tomaterna.

•  Minimera: Använd lite min-
dre olja och matfett i stek-
pannan. Det är bra för både 
plånbok och miljö!

P.S. Behöver du en miljöbox? 
Kontakta vår kundtjänst så skickar vi en till dig. 

Kanske blir det riktigt kallt även på våra breddgrader, 
julen blir vit och isen breder ut sig på våra många 
sjöar. Kallt väder brukar även innebära att matav-

fallet riskerar att frysa fast i kärlet och hellre stannar där 
än att följa med sopbilen när den kommer och tömmer. 
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 riktigt blött matavfall rinna av lite i vasken innan 

du lägger det i matavfallspåsen. 
•  Byt påse lite oftare än vanligt. 
•  Om du ser att det frusit fast ute i kärlet kan du skaka 

kärlet eller kan du försöka peta loss det med hjälp av 
ett kvastskaft eller något liknande redskap.  

FRUSET MATAVFALL

Den 1 januari 2021 indexjusteras Hässleholms 
kommuns renhållningstaxa med 1,042 %. Jus-
teringen innebär exempelvis att du som privat-

person med ett helårsabonnemang får en höjning av 
abonnemanget med 19 kr per år.

Vi arbetar ständigt för att du som kund ska kunna sor-
tera ditt avfall på ett enkelt och miljöriktigt sätt, samti-
digt som vi vill kunna erbjuda ett prisvärt abonnemang. 
Vi ser årligen över våra taxor för att se att de följer kost-
naderna. Indexjusteringen görs för att justera intäkter-
na mot kostnadshöjningar och inflation så att vi kan 
fortsätta erbjuda samma service.

INDEXJUSTERING AV 
RENHÅLLNINGSTAXAN
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BARNTÄVLING!
Flamman har ganska mycket att göra un-
der julen, vilket skräp samlar hon på?

1. Presentsnöre, tejp och etiketter
X. Julgranen med pynt
2. Presentpapper och kartonger

Nu i julmörkret tänds många hus upp. 
Vilken av dessa saker vill Lysien ha?

1. Stearinljus
X. LED-lampor
2. Ficklampa

 Pappis har allra mest att göra under 
julafton, vilket skräp vill han ha?

1. Syltburkar av glas
X. Teckningar
2. Presentpapper och kartonger

Under julen blir det ibland matsvinn, är 
det något som Kompostina vill ha?

1. Ja, hon älskar matsvinn
X. Vet inte
2.  Nej, laga något annat av den  

överblivna maten

Tävla med oss och vinn en t-shirt och keps med Sop-
samlarmonstren! 

Skicka in svaren på de fyra frågorna via e-post till hassle-
holmmiljo@hassleholm.se. Märk ämnesraden med barn-
tävling. Vi vill ha ditt svar senast den 11 januari. Lycka till! 

Trassligt skoj! Följ presentsnörena 
och se vad monstren samlar på!

1

2

3

4
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Efter årsskiftet blir Hässleholms Vatten och Hässle-
holm Miljö ett bolag. Du som kund kommer inte 
att märka så stor skillnad. Vi kommer att fortsätta 

arbeta för att ge dig hög service, leverera gott och häl-
sosamt kranvatten och hantera spill- och dagvatten. 

Du kommer även fortsättningsvis att få separata fak-
turor för vatten och avlopp (VA), avfallshantering och 

VATTEN + MILJÖ = SANT
fjärrvärme, om du har det. Använder du autogiro för 
dina VA-fakturor idag så kommer de automatiskt gå 
över till Hässleholm Miljö.

Vi har ett nytt telefonnummer från den 11 januari 2021 
för frågor gällande VA. Behöver du komma i kontakt med 
kundtjänst så ringer du 0451-26 82 00.   

Foto: Tomas Johnsson



SOPHÄMTNING OCH ÖPPETTIDER  
UNDER JUL OCH NYÅR

Under jul och nyår infaller flera röda dagar vilket påverkar sophämtningen och våra 
öppettider. Vänligen sätt ut dina sopkärl en dag före ordinarie hämtningsdag och låt dem 

stå tills de blivit tömda.
 

Kundtjänst och återvinningscentralerna har stängt alla röda dagar och ordinarie öppettider  
övriga dagar. Undantag är den 23/12 då kundtjänst och återvinningscentralen i Vankiva 

stänger kl. 12 och Hästveda ÅVC har stängt. 

Aktuella tömningsdagar och öppettider hittar du på www.hassleholmmiljo.se 

SMS-TJÄNST
Du vet väl om att du kan få ett sms dagen innan ditt sopkärl ska tömmas, om det skulle bli 

avbrott i fjärrvärmen eller när ditt enskilda avlopp har tömts?

Du kan enkelt anmäla dig till SMS-tjänsten på hassleholmmiljo.se. Perfekt nu inför jul och nyår 
när många röda dagar gör att sophämtningen kan ske lite tidigare eller senare än vanligt.

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

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

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

Följ oss på sociala medier:

hassleholmmiljo

Hässleholm Miljö AB


