
NYA VÄRMEVERKET ÄR 
KLART ATT TAS I BRUK

Personalen på Haparanda 
Värmeverk ser till att hålla 
kunderna varma, från vänster: 
Henrik Kleemola,  Per Haara, 
Niklas Korpi och David Kum-
pula.
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Vi är oerhört stolta att presentera 
vår nya miljövänliga �ärrvär-
meanläggning vid Hyvelvägen 
som tillsammans med bolagets 

övriga kapaciteter nu erbjuder alla våra 
kunder trygga och e�ektiva värmeleve-
ranser med låg miljöpåverkan till konkur-
renskra�iga priser. Fjärrvärme är både 
miljömässigt och ekonomiskt bra och 
dessutom en bekväm och pålitlig form av 
uppvärmning. 

Våra kärnvärden – enkelt och bekvämt, 
tryggt och säkert, miljövänligt, prisvärt – 
har nog aldrig varit mer passande.

Lyckosamma relationer byggda i motvind
Av de cirka 60 000 000 kWh värme som 

levereras till småhus, bostadsrätter, företag 
och o�entliga byggnader kommer i det 
närmaste all volym att produceras och ga-
ranteras av oss, här i Haparanda. Det är en 
milstolpe i bolagets historia. Vi kommer 
att minska vårt engagemang med Torneå 
Energi väsentligt men behåller den viktiga 
relationen.

Vi anställer ytterligare två resurser och 
vår process väntas ge �er ringar på vattnet 
att räkna med för andra företag och entre-
prenörer i kommunen. Det gör oss extra 
glada. Ett talande exempel, som jag vill 
särskilt tacka, och som ni kan läsa om mer 
i denna tidning, är det lokala byggbolagets 
stora insats som med Niklas Liikamaas 
järnhand lyckats med det nästan omöjliga, 

Fjärrvärme, enkelt 
och klokt, garanterat 
och grönt!
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öppna upp en upphandling mitt i pandemin, 
med skenande priser, leveransproblem och 
osäkerhet i alla kalkyler och avsluta i skug-
gan och konsekvenserna av krig och elände 
med fortsatta leveransproblem som drabbar 
de allra � esta industriprojekt, världen över. 
Ett stort tack även till AKJ Energiteknik, 
som levererat panna och processutrustning, 
för sina bedri� er under minst sagt samma 
press. 

Jag vill även betona min glädje kring olika 
samverkansdelar i projektet och inte minst 
vår interna projektledning med Jimmy 
Henriksson i spetsen. Att med god kontroll 
samordna två stora totalentreprenader, Pan-
na & process samt Bygg, under så lång tid 
kräver uthållighet och stort fokus. Ingen � er 
nämnd, dock ingen glömd.    

Vårt nya värmeverk står på stabil grund, 
byggt av företag du kan läsa mer om i denna 
tidning, med 30-40 års erfarenhet av liknan-
de projekt.

Rustade för framtiden!  
För att garantera framtida leveranser av 

� ärrvärme, minska användningen av fossila 
bränslen och vår miljöpåverkan har vi in-
vesterat i vår nya � ärrvärmeanläggning på 
Hyvelvägen, med en ökad lagringskapacitet 
av  biobränsle upp till 45 000 ton. 

Den nya pannan ger en e� ekt upp till ca 
12 MW, inkluderat rökgaskondensering, 
med ett garanterad lägsta e� ekt på 2,5 MW. 
När heta rökgaser omvandlas till energi ger 

rökgaskondenseringen extra e� ekt utan att 
ytterligare bränsle behöver tillföras. 

Under de senaste åren har vi även genom-
fört stora investeringar i vårt distributions-
nät, där vi bytt ut alla gamla eternitkulvertar 
mot e� ektivare och modernare kulvertar. 

Den största delen Haparanda tätort är nu 
ansluten till vårt � ärrvärmenät. Tack vare 
detta bidrar vi tillsammans till att minska 
påverkan på miljön.

Ett cirkulärt system
Råvaran utgörs av bränsleved och restpro-

dukter från skog och sågverk. Ett � ertal av 
dem � nns i vårt närområde vilket minskar 
vår indirekta påverkan på miljön.  

Rökgaserna från vår nya anläggning renas 
i särskild anläggning vilket gör våra utsläpp 
till miljön minimala. Den biogena CO2 som 
kommer ut ur skorsten fångas upp av skog 
och mark och blir till ny råvara för industri 
och värmesektor. Av askan görs matjord. Ett 
cirkulärt system värt namnet. 

Som spets, när det biter som mest i kin-
derna, tar vi vegetabilisk bioolja till hjälp i 
vår anläggning på Kranvägen. 

Fjärrvärme är ett mycket bra sätt att 
minska miljöpåverkan från uppvärmning av 
fastigheter. 

Ständiga förbättringar 
Vårt mål är att ständigt 

bli bättre på att minska 
vår miljöpåverkan 

och att öka säkerheten i våra anläggningar.
Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med 

våra miljö- och arbetsmiljöledningssystem 
och att vi har klara rutiner för att kontinu-
erligt minska miljöpåverkan och förbättra 
säkerheten. Medarbetarna som sköter 
dri� en av pannorna i Haparanda kommuns 
� ärrvärmebolag är mycket kompetenta och 
miljömedvetna. Dygnet runt, året om håller 
de verksamheten igång och står i ständig 
beredskap för att avhjälpa eventuella stör-
ningar.

Kunddialogen
Vi står för öppenhet och delger gärna 

information till kunder och omvärld, bland 
annat redovisning av hur vår verksamhet 
påverkar miljön. Varje år bjuder vi in våra 
kunder till möten där vi har en bra dialog 
om � ärrvärme, energie� ektivisering mm. 
Pandemin har satt stopp för detta under ett 
par år men vi är snart igång igen!

Vi levererar en funktion, luta dig bak och 
njut!

PÄR GABRIELSSON, VD
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Samordning A och O

Ett stort projekt som detta kräver god 
samordning.
Projektet som går under namnet ”Ny 

baslaste� ekt i Haparanda” är uppdelat i 
� era delprojekt, bl a följande:

•  Kulvertledning till ny site, ca 2 km
•  Marketablering, ca 4,3 ha
•  Panna och process, 10 MW plus 
 ca 2 MW rökgaskondensering
•  Bygg inkluderande pannhus, bränsle-
 mottagning, garage, kontor- och 
 kontrollrum mm
•  Fordonsvåg

Delprojekt Panna och Process, med an-
svarig � rma AKJ Energiteknik, respektive 
delprojekt Bygg, med ansvarig entreprenör 
Liikamaa Bygg, har upphandlats som var-
sin totalentreprenad med Haparanda stads 
tekniska avdelning som samordningsan-
svarig däremellan. Vardera totalentrepre-
nör har i sin tur inhämtat underentrepre-
nader för sin funktionsleverans. 

Protokollförda samordningsmöten
Panna och process har varit styrande för 

utformningen av värmeverket. Ansvarig 
för Bygg, Niklas Liikamaa, har inför sitt 
uppdrag ha�  byggstyrande underlag att 
förlita sig på för att kunna genomföra upp-
draget. Beräkning av olika laster, kra� er 
och mått har varit mycket avgörande för 
den slutliga kvaliteten. Ett trettiotal löpan-
de protokollförda samordningsmöten är 
hållna med respektive totalentreprenör.   

Jimmy Henriksson, teknisk chef i 
Haparanda kommun har varit Hapar-
anda Värmeverks projektledare genom 
hela projektet. I projektgruppen har även 

Bilden fr v: Fr.v. Martin 
Jansson AKJ, pro-
jektledaren Jimmy 
Henriksson, Hapar-
anda stad och Niklas 
Liikamaa, Liikamaa 
Bygg.

Patrik Lamberg, byggledare, värmeverkets 
dri� chef Per Haara, Monica Kaija, Sweco 
samt bolagets VD och Controller Pär Gab-
rielsson ingått.

Stort fokus och engagemang
Ett stort bygge kräver självklart många 

entreprenörer och underentreprenörer 

menar Jimmy. En av de stora utmaning-
arna med Haparandas nya värmeverk har 
varit projektsamordningen. Det är � era 
entreprenader som samordnats, vilket krä-
ver stort fokus och engagemang från alla 
inblandade, berättar Jimmy Henriksson. 

Samordningsarbetet har i det närmaste 
löpt på utan onödiga besvär.

FOTO: STEFAN HAAPANIEMI
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Uppstickaren Liikamaa Bygg AB 
antog utmaningen och på lördag 
den 29 oktober är det dags för 
stor invigning av  Haparandas nya 
värmeverk.
– Ett fantastiskt tight lagarbete 
raktigenom med anställda, det-
samma med våra underleveran-
törer och samarbetspartners har 
möjliggjort att vi gått i hamn med 
jätteprojektet, summerar Niklas 
Liikamaa nöjt.

Det lilla Karungiföretaget tog således 
hem upphandlingen i kamp med stora 
byggjättar och var med anbudssumman 42 
miljoner kronor hela 12 miljoner billigare 
än nästa anbud.

”Oro på världsmarknaden”
– Visst har jag varit orolig och ha� en 

del sömnlösa nätter, funderat över om jag 
hade räknat fel. Den senaste tiden har jag 
dock sovit lugnt om nätterna, säger Niklas 
och fortsätter:

– Vi räknade rätt och trots oron på 
världsmarknaden med skenande priser, 
förändrade eurokurser och leveranspro-
blem så har vi klarat av detta.

Bland annat armeringen blev 100 pro-
cent dyrare och höjdes från 9 000 kronor 
per ton till 18 000 kronor per ton.

– Vi var tvungna att köpa 120 ton arme-
ring och den dramatiska prishöjningen i 
februari blev en smärre chock.

Alla inköp e�er oktober månad blev 
mycket dyrare och en del varor gick inte 
att få tag på inom Sverige.

– Vi har varit nödgade att köpa en del 
material från Finland på grund av leve-
ransproblem i Sverige, exempelvis väggpa-
nel, då de har kunnat hålla leveranstider, 
dock blev priset högre.

Hur många man har arbetat med  
projektet?

– Vi har ha� tio snickare som mest, 
dessutom med alla underleverantörer blir 
det totalt cirka 30-35 man.

Skapat arbetstillfällen i bygden
Tack vare att det blev ett lokalt företag 

som vann upphandlingen av jätteprojektet 
betydde samtidigt många jobb till ortens 
egna företag. Kort sagt bingo för ”arbets-
löshetens” Haparanda!

– Projektet har genererat många arbets-
tillfällen till bygdens företagare och det blir 
lättare att lita på varandra, fastslår Niklas.

Markarbeten, el, vvs, bygg- och plåt, 
mattläggning- och måleri, ja allt detta har 
gjorts lokalt.

Har ni hållit tidsplanen?
– Vi har ha� några viktiga datum att 

förhålla oss till med stopptider- kravtider 
med hot om vitesbot. Det har vi klarat.

Byggherren öser beröm över alla medar-
betare, underleverantörer och samarbets-
partners.

– Allt har fungerat jättebra likaså med 
avtalsparten Haparanda kommun. Vi har 

ha� en arbetsplats där det i princip varit 
helt tyst, det tar vi som ett gott betyg.

Har ni ha� några tillbud under det 
årslånga bygget, med tanke på att här har 
genomförts en hel del höga jobb?

– Nä, tack och lov. Vi har alls inga till-
bud att rapportera, gläds Niklas.

Sammantaget kan konstateras att det 
”lilla” byggföretaget Liikamaa Bygg besitter 
en enorm kompetens som har klarat av 
den stora utmaningen, och gjort det med 
glans.

Utmärkt referens för framtida uppdrag
– Det är alla mina anställda som har 

gjort det. Många av dem har själva tagit 
egna initiativ och jag har kunnat lita fullt 
ut på dem. Bra kommunikation och upp-
gi�erna har blivit genomförda med bravur, 
berömmer vd:n om sina ”adepter”.

Ett utmärkt referensjobb inför nya, 
framtida utmaningar i byggbranschen:

– Ja, absolut är det så. När vi har klarat 
av detta i dessa tu�a tider, ja, då klarar vi 
det mesta, avslutar Niklas Liikamaa.

Med det nya värmeverket får Haparanda 
därmed en trygg, långsiktig och framtids-
säkrad lösning. Kunderna i Haparanda kan 
se framemot en klimatsmart och miljövän-
lig värmeleverans som styrs, kontrolleras 
och säkerställs i Haparanda.

Den totala investeringskostnaden för 
Haparanda Värmeverk AB landade på 
cirka 120 miljoner kronor.

TEXT: SUNE NILSSON

Det lilla lokala byggföretaget  
rodde jätteprojektet i hamn

Team Liikamaa Bygg antog 
utmaningen som bygg- 
entreprenör för Haparanda 
Värmeverk och nu har de rott 
projektet i hamn.
Stående fr.v. syns Lars 
Brännström, Henry Jussheikki, 
Tim Brückner, Sami Huttula, 
Yaseen Haidari, Tobias Sand-
lund och Kristo�er Isaksson. 
Stående bak ägaren och vdn 
Niklas Liikamaa.

FOTO: STEFAN HAAPANIEMI
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Kalles VVS och Vikströms Rörteknik från vänster: Tuomas Vikström, Karl Pesula och Jonathan Taivalsaari.
 FOTO: STEFAN HAAPANIEMI

Kukkolaföretagarna Kalles VVS och 
Vikströms Rörteknik är ett lysande 
exempel på att även mindre lokala 
företag kan vara med i större bygg-
projekt där nyckelordet stavas 
samarbete.
– Ensam hade det aldrig gått,  
därtill hade det varit ett alltför 
stort projekt, säger Kalle Pesula, 
med 40 år i VVS-branschen varav 
de senaste 33 åren som egen före-
tagare.

Att ett lokalt företag, Liikamaa Bygg, kun-
de kamma hem upphandlingen gav således 
positiva ”ringar-på-vattnet” e�ekter även 
för �ertalet mindre företag i närområdet.

– Kalle som huvudentreprenör på 
VVS-sidan, frågade mig om jag var intres-
serad att gå in som underentreprenör till 
honom och på den vägen blev det, säger 
sjubarnspappan Tuomas Vikström, egen 
företagare alltsedan drygt ett år tillbaka.

Litar på varandra
Två herrar som dessutom är välbekanta 

med varandra sedan tidigare e�ersom 
Tuomas varit anställd hos Kalle i 14 års tid.

– Vi är vana att jobba tillsammans och 
där man kan lita på varandra, betygar 

Kalle och Tuomas enstämmigt.
Hur skiljer sig detta projekt från det av 

vanligtvis normal storlek samt på vilket 
sätt har VVS-sidan förändrats under 
dina 40 år i branschen? frågan till Kalle:

– Framförallt skiljer det sig på mate-
rialsidan där detta är ett betydligt mer 
omfattande projekt. Numera är det mer 
plaströr/plexrör istället för koppar som det 
var förr i tiden.

Samförstånd och bra �yt
Kalle och Tuomas berättar vidare att det 

trots mycket jobb har varit ett riktigt roligt 
år och extra kul när haparanda�rmor 
tillsammans kan genomföra ett så stort 
projekt. 

Duon är inte sena att berömma byggher-
ren Niklas Liikamaa:

– Det har varit ett mycket bra samför-
stånd och alltid rejäla tag med Niklas som  
förman för hela entreprenaden. Allt har 
�ytit på toppenbra.

Förutom VVS- samarbetet mellan Kalles 
VVS och Vikströms Rör har byggprojektet 
även i övrigt bestått till största delen av 
lokala underentreprenörer. Bland andra:

Lindroths Plåt, BeCo (el), Bravida (kyla), 
PT Plattsättning, BDX (markarbeten) TSV 
Steel (stålstomme).

TEXT: SUNE NILSSON

”Samarbete är nyckeln till framgång”

Interiör i värmeverket.
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10MW FLISPANNA MED
RÖKGASKONDENSERING

Finansiering via hyrköp, leasing eller färdig värme.
Kontakta oss på 054 - 18 70 85 eller besök www.akj.se  

AKJ Energiteknik AB har levererat ny fliseldad 10MW pannanläggning med rökgaskondens-
ering till Haparanda värmeverk. 

Leveransen har omfattat bränslehantering med hydrauliska stångmatare, bränsletrans-
portör, förbränningsugn med rörligt rostersystem, hetvattenpanna, askutmatning, rökgas-
rening med elfilter, rökgaskondensering, skorsten, mek-, rör-, el- och styrinstallationer.

Förbränningsutrustningen har anpassats för sågverksavfall i form av bark och sågspån samt 
flis och grot.

TOTALENTREPRENAD PANNA & PROCESS 
HAPARANDAS NYA VÄRMEVERK
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HAPARANDA VÄRMEVERK 2021

SÅ KOMMER 
VÄRMEN TILL DIG 
Idén bakom fjärrvärme är enkel. Varmt vatten i ett slutet kretslopp, lite som 
kroppens eget blodomlopp. Med kraftvärmeverket som pulserande hjärta 
sprider fjärrvärmenätet värme i en hel stad. Istället för att varje hushåll eller 
verksamhet har sin egen uppvärmning sköts det centralt och värmen 
sprids till alla som anslutit sig.

1. I fjärrvärmeverket hettas vatten upp i en panna. Vi eldar med 
förnybart biobränsle, som till största delen består av skogsflis 
och sågverksrester.

2. Det varma vattnet leds från värmeverket till husen via 
ett slutet rörsystem under marken.

3. I kundernas fjärrvärmecentral används värmen både till 
uppvärmning av bostaden och för att värma tappvarmvatten.

4. Det avkylda vattnet går tillbaka till fjärrvärmeverket för att
 värmas på nytt.

Fjärrvärme är enkelt, tryggt, bekvämt och dessutom 
resurseffektivt både för dig och miljön.

111
2

34

Uppvärmning

FjärrvärmecentralTappvarmvatten

Vatten från vattenverket
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Visste du att...
Värmeverket producerar cirka

70 000 000 kWh under ett år vilket
motsvarar 7 000 m3 olja. I 

värmeverket planerar vi att elda med
bark, spån och hyggesrester.

Den nya verksamheten kommer
att ge en renare luft lokalt och

bidrar samtidigt till att
bromsa den globala

växthuse� ekten.

Fjärrvärme är 
enkelt, tryggt, 
bekvämt och 

dessutom
resurse� ektivt både 

för dig och 
miljön.

Behöver aldrig tänka på 
uppvärmningen, så då vet 
man att det funkar bra.

Handlare Dan Mogemark
Maxi ICA Stormarknad

”
NÖJD KUND TILL 
HAPARANDA VÄRMEVERK
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HAPARANDA, 070-621 70 31

TOTALENTREPRENAD BYGG
HAPARANDAS NYA VÄRMEVERK

Bildkollage från byggarbetsplatsen vid uppförandet av Haparanda Värmeverk
Armering pågår.

Stålstommen på plats samt ugn, panna och rökgaskon-
densering.

Byggarbetsplatsen i vinterskrud. 

Skorstenspiporna 
monteras.

Första dagen med 
aktivitet i nya 
värmeverket.

Totalentreprenad Bygg checkar ut. Liikamaa Bygg AB, läs artikel på sidan 5 i denna tidning.

Montering av Paroc-element på pannhall och bränsle-
mottagning.

Nyasfalterat ca 15000 m2.
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FJÄRRTEK HJÄLPER 
HAPARANDA VÄRMEVERK 
ATT BYGGA FJÄRRVÄRME

Vi har länge haft ett nära samarbete med 
Haparanda Värmeverk och det var förstås extra 
roligt att få vara med när den nya distributions-
ledningen till Haparandas nya värmeverk skulle 
anläggas. 

Fjärrtek utförde larmprojektering, rörläggning, 
svetsning samt mantelskarvning.

Fjärrtek är samarbetspartner med Mittel Fjärr-
värme AB och använder deras TSC® metod för 
svetsade mantelskarvar, och deras mätsystem, 
Stateview System, för statuskontroller och 
felsökning. 

Med vår kompetens, och med teknik från Mittel, 
kan vi bygga en � ärrvärmeledning med hög kvali-
tet, och med en lång livslängd.

Vi tackar Haparanda Värmeverk för förtroendet 
och ett välplanerat projekt.

www.� arrtek.se
info@� arrtek.se
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Vi erbjuder fabriksbetong för både stora och små byggprojekt. Vårt team inom försäljning, teknisk rådgivning och våra 
kvalitetexperter står till tjänst för våra kunder inom hela Finland. Vårt omfattande nätverk av fabriker möjliggör smidiga 
leveranser. 

Ett pålitligt partnerskap som grund för byggandet

Vi vill med vår egen verksamhet vara med och påverka byggbranschens framtid med 
klimatsmarta lösningar. 
Detta gör vi med hjälp av att bidra till utvecklingen av hållbara material och med att erbju-
da nya klimatsmarta produkter som hjälper våra kunder att minska deras klimatpåverkan. 

Mikko Roivainen VD
Tel. +358 40 8679498Stålkonstruk� oner från planering � ll installa� on
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ÖPPET HUS INVIGNING
HAPARANDA VÄRMEVERK
LÖRDAG 29 OKT, KL 11.00-15.00

Sven Tornberg, kommunalråd 
inviger värmeverket kl. 12.00

Vi bjuder på hamburgare med dryck 
och ballonger till barnen!

Räddningstjänsten är på plats 
med brandbilar!

Tipspromenad med fi na priser!

Välkomna!

Energie� ektiva lösningar 
inom värme och kyla

VI GER FASTIGHETER LIV
COOLING
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Senaste nytt 
från Tornedalen!

      NR 77 VECKA 39 ÅRGÅNG 139  FREDAG 1 OKTOBER 2021  PRIS 28 kronorFREDAG LÖRDAG SÖNDAG MÅNDAG  

Covid-19
Detta gäller nu:
Vaccinering av barn
Extra dos till äldre Sidan 4 

Kaunis Iron om utsläpp i älven
 Sidan 6 

12-15-
vuotiai-
den 
rokot-
taminen 
alkaa Sivu 13 

Suositus 
suusuojai-
men käy-
töstä jat-
kuu  Sivu 13 

Vaahto ei 
tule kai-
voksesta 
 Sivu 14 

Johtaja 
vaihtaa 
alaa  Sivu 16 

Uutisia 
meänkielelä  Sivu 18 

I spåren av Struves expedition kunde Roger Uusitalo uppe på Palolaki, en kilometer sydost om Lumivaara, skåda milsvida ända bort till Olostun-
turi i finska Hetta. Roger Uusitalo och Jarno Niskala är båda besjälade av Struves meridianbåge, och upptäcktsresande genom arkiv och natur. 
De har nu efter ett gediget detektivarbete kunnat fastslå ett det är Paloaki, inte Lumivaara, som är den ursprungliga mätpunkten.
 Foto: Jarno Niskala

Spårar Struve  Sidan 20 

Pratade gräns
med kungen
 Sidan 5 

HAPARANDA:
Äntligen på mattan

PELLO:
Företagare på hög höjd

ÖVERTORNEÅ:
Brassande riffglädje

7 388139 702808

Senaste nytt 
från Tornedalen!

      NR 99 VECKA 51 ÅRGÅNG 138  FREDAG 18 DECEMBER 2020  PRIS 27 kronorFREDAG LÖRDAG SÖNDAG MÅNDAG  

BILTILLBEHÖR & VERKTYG
TORNIO +358 400 130106, Torpinkatu 17

KEMI +358 400 214 168, Karjalahdenkatu 34
www.ojanpera.net

– PALVELEMME SINUA ASIANTUNTEVASTI –

KEMI • Puh. 0400 214 168  
TORNIO • Puh. 0400 130 106 

1990
€

Verktygsset
 80 delar

7 388139 702709

Trädfällning/Puunkaatoa
Utföres i Tornedalen och Kalix 

med omnejd. Kostnadsfri 
bedömning och offert.

Rut-avdrag. Stubbfräsning, 
bortkörning av träd och ris.

THMG
Alpo 073-0801660

Haparanda

Storgatan 92, Haparanda
Öppet: mån-fre kl. 10-14
Puhutaan myös suomea

VI KÖPER
GULD & SILVER

Vi köper bl.a:
mynt,

klockor,
smycken,
tandguld,

gamla sedlar, 
matsilver

MASKINER - KUNSKAP - VERKSTAD
N. Industrivägen 16 0922-141 50

BSM-AB.se
           

       
     M

askiner-SLÄP-Verkstad

     
     

    
                 + 4 6  9 2 2 -1 4 1  5 0       

      

Coophuset, 
Haparanda 
N Esplanaden 8, 
010-543 37 95
vardagar 10-17, 
lördagar 10-14

Hälsa i julklapp!
Presentkort till 
Life Hälsokost

Storgatan 74

(alt. 070-535 75 68)

Öppettider:
fre 12-16
lör 10-13

Loppis med
gammalt och nytt!

www.övertorneåenergi.se
0927–79660

Testa rörligt 
elpris från
den lokala

elleverantören
Trädfällning/Puunkaatoa
Rut-avdrag 50% av arbets-

kostnaden. Ansvarsför-
säkring. PEFC-certifi erad. 
Kostnadsfri offert. Stubb-

fräsning, bortkörning av träd 
och ris. Röjning och klipp-

ning av häckar.
Billigare höstpriser!

THMG
Alpo 073-0801660

Haparanda

DITT BLOD ÄR
LIVSVIKTIGT

Bli blodgivare idag!

Är du mellan
18-60 år?

Varmt välkommen 
till Blodcentralen 

Kalix

Ring 0923-76136

BILTILLBEHÖR & VERKTYG
TORNIO +358 400 130106, Torpinkatu 17

KEMI +358 400 214 168, Karjalahdenkatu 34
www.ojanpera.net

– PALVELEMME SINUA ASIANTUNTEVASTI –

KEMI • Puh. 0400 214 168  
TORNIO • Puh. 0400 130 106 

2650
€

MASKINER - KUNSKAP - VERKSTAD
N. Industrivägen 16 0922-141 50

BSM-AB.se

           
       

     M

askiner-SLÄP-Verkstad

     
     

    
                 + 4 6  9 2 2 -1 4 1  5 0       

      

Tel. 0922 141 50

I nya lokaler nära KM-Däck
Norra Industrivägen 16

HUSQVARNA  
AUTOMOWER

ROBOT GRÄSKLIPPARE 
25 ÅRS JUBILEUM
KOM IN FÖR MER INFO

INSTALLERAT 
OCH KLART!Värdecheck 

1500-2500:- 
vid köp av 
motor- eller 
röjsåg

Mobil 
Super 
3000 X1 
5W-40 
4 liter

Allt inom 
värme,

vatten och 
sanitet

Kukkola 71
95391 Haparanda

Innehar F-skattesedel

VIKSTRÖMS RÖRTEKNIK

070-256 45 29

Allt inom  
värme, vatten 

och sanitet

Framtidsbyggare

VI UTFÖRDE 
MARKARBETET

Stora när det krävs
Små när det behövs

0 92 2-1 02  0 4

EN TIDNING FRÅN 
HAPARANDA VÄRMEVERK

Ansvarig utgivare: Pär Gabrielsson, Haparanda Värmeverk.
Texter och annonser: ReklamCoachen i Haparanda AB

Foto: Stefan Haapaniemi. Layout: Process Media
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H ap arand a ny a f ossilf ria V ärmeverk .

V i p å  G atu n Ark itek ter g ratu lerar alla i 
Haparanda till det nya fina värmeverket!

Se filmen från vår BIM-modell

Välkommen att shoppa!

www.lakkapaa.se

• www.lakkapaa.se •

Varikonkatu 3 
95420 TORNEÅ 

Tel. +358 10 755 7200

Vi levererar byggvaror till både 
stora och mindre företag.

KONTAKTA OSS:
Johannes Jaakkola
+358 40 571 0776

Transporttjänster 
inom närområden 

och länet. 

Även Express 
transport.

GÖR SOM 
LIIKAMAA BYGG

www.haparandavarmeverk.se

ENKELT OCH BEKVÄMT

TRYGGT OCH SÄKERT

MILJÖVÄNLIGT

PRISVÄRT



 




