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

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

Matinsamlingsprojektet
Hej Magnus Westlin,
projektledare för BORABs
matinsamlingsprojekt.
Hur går det? (Hur långt har ni
kommit i planerna?)

– Det går bra och planeringen är långt gång
en. Planen är att göra ett 100 procent utstäl
lande av det bruna kärlet till alla våra abon
nenter. Vi börjar mot villahushållen vilket
kommer pågå under hela 2018. Sedan blir
det lägenheter under 2019 och verksamhe
ter, fritidshus under 2020. Det praktiska ge
nomförandet med utställningen kommer att
ske i tio etapper/områden under 2018. Varje
etapp/område kommer att pågå i fem veckor
och ha ett snitt på 1 000–1 100 kärl.

Vad händer med matavfallet?

– Vi kommer att leverera vårt matavfall till
Forsbacka. Det är jätteviktigt för oss att det tas
om hand på rätt sätt och blir till biogas. Pla
nen är att det kommer att samlastas och kö

Magnus Westlin, projektledare för
BORABs matinsamlingsprojekt.

Hälsinglands kommunala energi- och
klimatrådgivare är ute och turnerar.
Vi står utanför ICA Kvantum i Bollnäs
på eftermiddagen onsdagen den
29:e november.
Möt oss där om du har frågor om sol
energi, uppvärmning eller annat som
gör dig klimatsmart.

ras tillsammans med Ljusdal och Söderhamns
kommun för att få upp lastvikterna och få en
så effektiv och ekonomisk transport som möj
ligt. Vi har ett gott sammarbete med övriga
hälsingekommuner, och detta kommer funka
bra till en början när vi får in små mängder.

Hur mycket matavfall räknar ni
med att samla in?

– Vi gör plockanalyser av vårt restavfall lö
pande. Utifrån den så vet vi på ett ungefär
hur mycket matavfall det finns att sortera ut.
Räknar vi på den mängden och en 80 procent
anslutningsgrad av abonnenterna så hamnar
vi på cirka 2 000 ton matavfall per år. Men det
är först år 2021 när allt är utbyggt.

Vad har ni fått för reaktioner?

Agneta Patrull är ivrig att komma igång
med sopsorteringen.

Träffa oss utanför
ICA Kvantum
onsdag 29 november

– Känslan är att många har väntat och sett
fram emot att få möjlighet att sortera ut mat
avfallet. Vi har börjat med Björktjära och har
tömt det bruna kärlet två gånger där nu. Re
aktionerna är bara positivta och kvaliteten på
materialet är bra.

Företagsträff med
tema egenkontroll och
energihushållning
På programmet:
Inspirationsföre
läsning med energi
konsulten Per-Erik
Johansson, infor
mation om sökbara
Per-Erik Johansson
stöd med mera.
Onsdag 29 november, kl 7.30–9.15,
Restaurang Kitchen, Alfta.
Anmälan till Gunnar Skoglund
senast 27 nov:
naringslivskontoret@ovanaker.se

www.energiochklimat.se

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

Anders Tång
Bollnäs kommun
0270-752 28,
070-378 69 30
anders.tang@bollnas.se
Besöksadress: Stadshuset

Fia Johannessen
Ovanåkers kommun
0271-570 26
fia.johannessen@
ovanaker.se
Besöksadress:
Kommunhuset,
Långgatan 24, Edsbyn

