
Lennart Wing
Ljusdals kommun
0651-183 20
lennart.wing@ 
ljusdal.se
Besöksadress: 
 Förvaltningshuset, 
Norra Järnvägsgatan 21, 
Ljusdal, våning 4

www.energiochklimat.se

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

Med ålderns rätt lämnar Lennart 
Wing sin anställning. Den 5 juni 
1972, för 45 år sedan, började 
Lennart på ett sommarjobb på 
kommunens tekniska kontor. 

På den tiden fanns kommu-
nens förvaltningar utspridda på 
olika platser i Ljusdal. Tekniska 
kontoret fanns då i Hantverks-
huset, där bland annat Ljusdals-
Postens redaktion finns.

Så småningom blev det en fast 
anställning, och byte av arbets-
plats, Kläppa skola, därefter Gillet 
vid Bjuråkersvägen och så 1987 in-
flyttning i kommunens då nybygg-
da förvaltningshus. Arbetsuppgif-
terna har varierat, men 1974 efter 
den första oljekrisen infördes stat-
liga lån och bidrag för energibe-
sparande åtgärder i hus, tilläggs-
isoleringar, pannbyte med mera. 
Lennart fick då ansvar för energi-
rådgivning och kommunens han-
tering av energilån och bidrag.

1981-82 började fjärrvärmeut-
byggnaden i Ljusdals tätort. Un-
der några år på 1980-talet anslöts 
många av de större fastigheterna 
i Ljusdals tätort till fjärrvärmenä-
tet. Tillsammans med personal 

från Ljusdal Energi, som då var en 
kommunal förvaltning, var Len-
nart med om att sälja in fjärrvär-
me till fastighetsägare. Det var en 
arbetsintensiv period med många 
möten med fastighetsägare. Fjärr-
värme i vår relativt lilla tätort var 
något som många ställde sig 
skeptiska till, att det skulle bli för 
dyrt och inte fungera så bra, men 
det är nog en av de bästa sats-
ningar som kommunen har gjort. 

Inte minst miljömässigt då många 
dåliga oljeeldningar försvann. Det 
har också bidragit till arbetstillfäl-
len för att få fram bränsle, i skogen 
och på sågverken.

Energirådgivning
Under några år därefter var ener-
gifrågorna inte lika aktuella, och 
Lennart hade andra arbetsupp-
gifter. Men i mitten av 1990-talet 
beslöt regering och riksdag att en 
ny satsning skulle göras på ener-
girådgivning.

Landets kommuner kunde då 
söka bidrag från staten via Ener-
gimyndigheten, och Lennart har 

från 1998 haft ansvar för verksam-
heten i Ljusdals kommun. Det har 
inneburit mycket kontakter, med 
villaägare och fastighetsägare i 
kommunen, med byggentrepre-
nörer, installationsföretag, kon-
sulter. I arbetet har också ingått 
att vara med och ställa ut på mäss-
sor, och även ordna egna mässak-
tiviteter och föreläsningar. Klimat-
frågorna har på senare år kommit 
i fokus, och rådgivningen är nu-
mera också inriktad på klimatfrå-
gor, transporter, miljöfrågor.

Henrik tar över
Henrik som i höst tar över arbetet 
med energi- och klimatrådgivning 
började förra året 2016 ett arbete 
som miljöstrateg i kommunorga-
nisationen. Henrik har tidigare va-
rit anställd hos Region Gävleborg/
Landstinget, har också där arbe-
tat med liknande arbetsuppgifter. 

Henrik arbetar strategiskt med 
miljöfrågor, ska verka för att kom-
munorganisationen med förvalt-
ningar och bolag tar hänsyn till 
miljö- och klimatmål. Exempel på 
frågor som Henrik arbetar med är 
effektiva transporter, miljövänliga 
bränslen, minskade utsläpp av 
växt husgaser, källsortering, rese-
policy. Nu kommer också  energi- 
och klimatrådgivning att ingå i 
Henriks arbetsuppgifter. 

Henrik Numelin kommer att från 1 november 
ta över arbets uppgifterna med energi- och 
klimatrådgivning i Ljusdals kommun.

Ny energi- och klimatrådgivare

Henrik Numelin och 
Lennart Wing.

Denna drivs av fett 
och du sparar pengar

Denna gör dig fet och 
kostar dig pengar

???????

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

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


