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

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

www.energiochklimat.se

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

Energi- och klimatrådgivare Eva-Lena Berglin i samspråk med
Elisabet Collin, Ljusdal.

Dick Pålsson från Solprojekt Hudiksvall informerar besökarna.

Välbesökt solcellsmässa i Delsbo
Det var många intresserade som slöt upp till
energi- och klimatrådgivarnas minimässa
med solcellstema på Nya Konditoriet i Delsbo
lördagen den 13 maj. Förutom information
om hur man kan tillverka elektricitet från
solen fick besökarna även prova på elcyklar
och elbilar.
Här fanns också information om solvärme
och vindkraft och annat som hör till fram
tidens mer hållbara samhälle.
Bland besökarna träffade vi bland annat
Elisabet Collin från Ljusdal som funderar på
att sätta upp solceller på huset hon bor i.

Vad är det bästa med en sådan här m
 ässa
tycker du?

– Jag har fått otroligt gedigen och seriös
kunskap levererad både från Johan Nilsson
på JN Solar och från er kunniga energi- och
klimatrådgivare, svarade Elisabet Collin.
Bland utställarna fanns förutom JN Solar AB
också Solprojekt Hudiksvall och BilElektro
som visade Hyundais nya elbil Ioniq.
Johan Nilsson höll en lite längre föreläsning om allt som rör solceller. Björn Colliander, ägare till Nya Konditoriet berättade om

hur det var att bygga och nu är att äga den
solcellsanläggning han uppfört hemma på
sin gård.
Energi- och klimatrådgivningen passade
på att informera om att det kan vara ännu
viktigare att spara och effektivisera i sin användning av energi innan man köper på sig en
solcellsanläggning. Att spara och effektivisera ger mer för pengarna konstaterade Johan
Ringmar, energi och klimatrådgivare.
Vill du veta mer om hur just du kan gå tillväga för att bli energismartare ska du kontakta din energi- och klimatrådgivare.

Eva-Lena Berglin
Nordanstigs Kommun
0652-362 10,
070-190 71 57
eva-lena.berglin@
nordanstig.se
Adress: Box 56,
820 70 Bergsjö

Johan Ringmar
Hudiksvalls kommun
0650-192 92
energiradgivning@
hudiksvall.se
Besöksadress: Västra
Tullgatan 6, Hudiksvall

