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Härnösands kommun

Härnösand är vattensäkrast

Vattnet bättre med UV-ljus

UV-aggregatet
fungerar ungefär som ett starkt
solarium. Ljuset
förstör bakteriernas DNA-kedjor
så att de dör eller
inte längre kan
föröka sig.

De senaste åren har Härnösands
dricksvatten blivit både säkrare
och godare. Den främsta anledningen är de UV-aggregat som
installerades 2006.

Varje dygn pumpas ungefär 7 000 kubikmeter vatten ut från Vattenverket på
Tallvägen. Innan dess har det bland annat
passerat två UV-aggregat, som fungerar ungefär som ett starkt solarium. Ljuset förstör
bakteriernas DNA-kedjor så att de dör eller
inte längre kan föröka sig.
Parasiter, liknande dem som drabbat
andra orter det senaste året, kan därmed

Tommy Nilsson, Härnösands kommun, och Kurt Näslund, Livräddningssällskapet, med beviset på att Härnösand är 2010 års vattensäkerhetskommun (till höger).

Härnösand har utsetts till
2010 års vattensäkerhetskommun av Svenska Livräddningssällskapet. I motiveringen lyfts
bland annat arbetet med att
förbättra säkerheten längs kajerna fram.
– Det är jätteroligt, det är kommunen
väl värd, säger Kurt Näslund, ordförande i Västernorrlands länsförbund av Livräddningssällskapet.
– Kommunen har alltid stöttat vår
verksamhet och har också lyssnat på oss
när det gäller förbättringen av säkerhe-

GRATIS BUSS!

Även i sommar är det gratis att åka buss
för alla som är under 20 år och kan visa
upp legitimation. Erbjudandet gäller till
den 24 augusti. Under sommaren går
en särskild buss till Smitingen med fyra
turer per dag under vardagarna.

ten längs kajerna. Det blev precis som
vi ville ha det.
Det innebär att det numera sitter
fasta stegar med 25 eller 50 meters mellanrum längs kajerna. Dessutom finns
cirka 25 livräddningsstationer med en
livräddningsboj, en lång båtshake och
en fyra meter lång lös stege.
Svenska Livräddningssällskapet har
sex kriterier som kommunerna måste
uppfylla för att få kalla sig vattensäkra.
Där ingår bland annat en målmedveten
satsning på simkunnigheten hos barn
och vuxna, att öka det allmänna säkerhetsmedvetandet och ha välutbildad
personal vid alla badanläggningar.

Utöver de grundläggande kriterierna
kan kommuner nomineras till Årets vattensäkerhetskommun. Det var just satsningen på säkerheten längs kajerna som
gjorde att Härnösand blev nominerad
och i slutänden tog hem utmärkelsen i
kamp med Motala.
– Det är väldigt roligt att Livräddningssällskapet uppskattar vårt arbete.
Vi har mycket vatten i kommunen och
vattensäkerheten är väldigt viktig för
oss, inte minst eftersom vi satsar på att
få hit båtturister, säger Tommy Nilsson,
projektledare på Härnösands kommun.

KORTTIDSENHETEN HAR FLYTTAT

Korttidsenheten, som förut hette Södergården,
har ﬂyttat till Härnögårdens tidigare lokaler på
Brännavägen. Enheten har 27 platser, främst avlastningsplatser, men här ﬁnns även vård i livets
slutskede samt tillfälliga platser för brukare som
ska vidare hem eller till annat boende.

inte ta sig levande genom systemet. Men
även andra, mer ”normala” bakterier försvinner.
– Det gör att vi har kunnat minska
mängden klor i vattnet och därmed fått ett
godare vatten, säger Vattenverkets driftschef Åke Gavelin.
Han tycker att det långlivade ryktet om
Härnösands dåliga dricksvatten numera är
oförtjänt.
– Det är så klart en fråga om tycke och
smak, men tekniskt sett har vi ett väldigt
bra vatten. Däremot är det svårt att vinna
några tävlingar med sjövatten.

Dina synpunkter är värdefulla!
Du vet väl att du kan lämna synpunkter till
kommunen på flera olika sätt? Synpunkt
Härnösand är till för alla som vill komma
med förslag till förbättringar, klagomål eller
beröm och det kan gälla vilka verksamheter
som helst inom kommunen.
– Bara genom att lyssna på kommuninvånarna kan vi få veta hur vi kan förbättra
oss, säger kommunens kansli- och utvecklingschef Agneta Höglund-Sjölander. Under
åren har vi fått allt från idéer om hur Härnösand kan marknadsföra sig som turiststad
till förslag på olika trafiklösningar och synpunkter på förskolans öppettider.
Alla synpunkter registreras och den som
lämnat dem får ett svar inom tio dagar. Det
går att lämna synpunkter anonymt, men då

kan man inte få ett personligt svar.
– Vi arbetar också för att man ska kunna
se på hemsidan vilka synpunkter som kommit in samt vilka åtgärder de har lett till,
säger Agneta Höglund-Sjölander.
Du kan lämna synpunkter på flera sätt:
• Gå in på www.harnosand.se/synpunkt
och fyll i formuläret
• Ring 0611–34 80 00, berätta vad saken
gäller så blir du kopplad till rätt person
• Fyll i ett synpunktskort som ﬁnns
i Stadshusets reception
• Skicka ett brev till Härnösands kommun,
871 80 Härnösand

Senaste informationen
från kommunen får du
på vår webb www.harnosand.se

Informatör
Ingrid Norrgård
Härnösands kommun
ingrid.norrgard@harnosand.se

NYA GATOR BYGGS
Nu pågår vägarbeten på många
platser i kommunen. Ett av
dem är vid Simhallen. Där
byggs en helt ny utemiljö vid
entrén och lokalgata framför byggnaden och vidare bort
längs Södra sundet, samt Prästgränd. Förutom själva gatan blir
det parkeringsplatser, flytt av
återvinningsstationen och planteringar. Arbetet beräknas vara
färdigt i oktober.
Vid det nya handelsområdet har träd och buskar nyligen
planterats och det som återstår
är sådant som inte går att göra
förrän byggnaderna står helt
färdiga.
I övrigt ska ett antal gator rustas upp, bland annat Varvsallén, Rönngatan, norra delen av
Brunnshusgatan, Framnäsvägen,
Hälletorpsvägen och Sågarvägen. Entreprenör är Svevia.
För mer info, gatuingenjör Linda Karlsson, 0611-34 81 22,
linda.karlsson@harnosand.se

BIBLIOTEKET
BYGGS OM

Sedan i maj pågår en ombyggnad av Sambiblioteket. Det
är Mittuniversitetet som ska
bygga tre föreläsningssalar på
plan 3 och 4. Den största blir
en gradängsal med plats för 135
personer.
Bygget beräknas vara klart till
hösten. Sambiblioteket räknar
med att kunna hålla öppet under hela byggtiden, men det
kan bli svårare för besökare att
hitta eftersom många hyllor
måste flyttas. Framkomligheten
med permobil/rullstol kan också bli sämre under byggtiden.
För mer info, Airi Palm Borden,
0611-865 14,
airi.palm@sambiblioteket.se

