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

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

Företagare i Hudik
och Nordanstig
Kom på en inspirerande och informationsrik kväll om vinsterna
med energieffektivisering. Du får konkreta tips hur man kan gå
till väga. Syftet är att uppmuntra er till att söka stöd för eller
på annat sätt genomföra energikartläggning.

Träffa oss på Fyren
i Hudiksvall torsdag
30 november
Hälsinglands kommunala energi- och klimat
rådgivare är ute och turnerar.
Vi står på Gallerian Fyren i Hudik på eftermiddagen torsdagen den 30:e november.
Möt oss där om du har frågor om solenergi, uppvärmning eller annat som gör dig klimatsmart.

När: 29 november kl. 18.00–20.30
Var: Strandpiren, Sjötullsgatan 15, Hudiksvall
Under kvällen lyssnar vi till Gränsfors Bruk vars långsiktiga energitänk gav flera
vinster direkt. Enligt VD Thomas Ericsson var det viktigaste strategiska verktyget själva energikartläggningen.
Per-Erik Johansson med mer än 30 års
industrierfarenhet föreläser om konceptet
Lean Energy som han utvecklat tillsammans
med Chalmers på uppdrag av Energimyndigheten.
På plats finns också:
Miljökontoret och Energirådgivningen från
Hudiksvall och Nordanstig, Region Gävleborg
informerar om sökbara stöd och Länsstyrelsen ger all information om Klimatklivet som
är regeringens miljardsatsning på att få ner
de svenska koldioxidutsläppen.

Per-Erik Johansson

Anmäl ditt deltagande till Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) www.hna.se

www.energiochklimat.se

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

Ta ett klimatkliv
du med!

Eva-Lena Berglin
Nordanstigs Kommun
0652-362 10,
070-190 71 57
eva-lena.berglin@
nordanstig.se
Besöksadress: Södra
vägen 14, Bergsjö

Sedan 2015 har Naturvårdsverket fördelat närmare
2 miljarder kronor i stöd till lokala klimatinvesteringar genom Klimatklivet. Under 2017 delas 1,2 miljarder kronor ut, och resterande år fram till 2020 kommer 700 miljoner kronor per år att delas ut.
Pengar från Klimatlivet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå, exempelvis i en stad eller en
kommun, på ett företag, i en skola eller i ett län. De
investerade medlen ska ha som huvudsakliga syfte att minska växthusgasutsläppen. Även spridning
och marknadsintroduktion av ny teknik och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är önskade effekter.
Din kommunala energi- och klimatrådgivare
hjälper dig att ta klivet!

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

