
Hej! Förutom att vi är in-
blandade i Earth Hour så har 
vi en hel del på gång just nu, 
inte minst vad det gäller lokal 
matproduktion. Vi är i start-
groparna med ett arbetsmark-
nadsprojekt som vi kallar ”den 
 lokala livsmedelskedjan” som 
vi tror ska skapa många nya ar-
betstillfällen. Förhoppningsvis 
drar det igång inom kort. 

En annan rolig sak är att vi 
till hösten startar en vuxen-
gymnasial utbildning i Små-
bruk - ekologisk odling tillsam-
mans med CFL och SLU.

Har ni några klimatsmarta tips?
SNOC har ett stalltips som vi brukar köra 

med och det är "halvera allt du konsumerar". 
Det får en stor effekt och är lätt att komma 
ihåg! För övrigt är odla ett enkelt sätt att bin-
da koldioxid. 

Man kan odla på allt från åkrar till pall-
kragar. Ensam eller med grannar och vän-
ner. Dessutom får man ju goda, närproduce-
rade livsmedel som man slipper köpa i affä-
ren. En lite större grönsaksodling kan binda 
flera hundra kilo koldioxid under ett år. 

Till sist, vad tycker du att 
kommunen borde kolla 
lite närmare på, förutom 
lokal livsmedelsproduk-
tion?

Vi skulle gärna se en sol cells-
park som kommun invånare 
kan köpa andelar i. Det vore nå-
got för Söderhamn Nära att ta  
tag i. 

Det finns goda exempel från 
Sala-Heby, Kalmar och Katrine-
holm.

Anders Tång
Söderhamns kommun
TEL: 0270-752 28,  
070-378 69 30
anders.tang@ 
soderhamn.se
BESÖKSADRESS:
Stadsbiblioteket, 
 Söderhamn
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Många lokala artister!
Välkommen till en trivsam, och 

viktig stund tillsammans för vår framtid!
 

 Fri entré!  Fika att köpa. Grill över öppen glöd.
OBS! Söderhamns Kommun släcker ner delar av staden!

Earth Hour är ett led i kommunens arbete med 
inriktning ”Långsiktigt hållbart samhälle”

Levande musik 
-levande ljus! 

Konsert i Norrtullkyrkan 
Lördag 19/3 Kl 20.30

Norrtullkyrkan 

JORDTIMMEN!!!!
Kom och visa att 
just du bryr dig!

Södra Norrlands
OmställningsCentrum
mötesplats - försäljning - tankesmedja - produktionskök

Hej Anders Persson,  
vad har ni på gång?

Anders Persson, 
Södra  Norrlands 
Omställnings centrum 
(SNOC)

Har du frågor kring energi och 
klimat är du välkommen att 
 kontakta din kommunala  
energi- och klimatrådgivare:

Vi ringde upp Anders Persson, Södra  Norrlands Omställnings-
centrum (SNOC), och ställde några frågor.

Information om energi och miljö
från energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland

HELA DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND


