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

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

Växthuset fick pengar från Klimatklivet
Hudiksvalls Kommun var en av de första i landet som fick
bidrag från Klimatklivet när det infördes av regeringen
under 2015.
– Vi var snabba att söka och vi fick 390 000
kronor från Klimatklivet som var cirka 45 procent av vår bedömda projektkostnad för att

konvertera olje-eldningen i växthuset till fjärrvärme, berättar Johan Ringmar, energi- och
klimatrådgivare på Hudiksvalls kommun.

– Växthuset ligger i ett centralt villaområde som nu också får renare luft och vi minskar våra utsläpp av fossilt koldioxid med 49
ton per år.
Kommunens växthus driver upp cirka
20 000 till 25 000 plantor varje vår och det är
förödande om värmen inte fungerar. Tidigare
fick personalen åka hit på kvällar, nätter och
helger för att kontrollera att särskilt elfläktarna orkade med och var igång. Det var mycket oroligt när det var ner mot minus tjugo
grader ute.

Klimatfrågan vår tids utmaning

Klimatklivet är en av regeringens viktigaste
klimatsatsningar. Den ger investeringsstöd
till företag, kommuner, regioner och organisationer på totalt 1,9 miljarder kronor under
åren 2015–2018.
– Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Om vi ska lyckas måste alla vara med.
Regeringen genomför nu de största klimatoch miljösatsningarna i modern tid i Sverige,
säger klimatminister Isabella Lövin.
Klimatklivet ska stärka lokalt och regionalt
arbete. De investerade medlen ska ge största
möjliga klimatnytta och framför allt minska
växthusgasutsläppen.
Klimatklivet bidrar till att nå Sveriges
klimatmål, ställa om till en fossilfri fordonsflotta och förverkliga de klimat- och energistrategier som arbetats fram på lokal och
regional nivå.

Värmevärden

www.energiochklimat.se
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