ANNONS

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVARNA I HÄLSINGLAND

ANNONS

Information om energi och klimat från
energi- och klimatrådgivarna
Omställning Hudiksvall
fick årets hållbarhetspris
Omställning Hudiksvall fick på National
dagen motta Hudiksvalls Kommuns Hållbar
hetspris 2019.
Föreningen medvetandegör svåra frågor
kring klimat och omställning och lyfter upp
dem på den politiska agendan. De inspirerar
kommuninvånare till hur vi i vår egen vardag
kan göra skillnad. Något som stundtals kan
vara obekvämt, men frågor om planetens
förmåga att fortsatt vara en bra plats för liv
måste få skava och vara obekväma.
Hållbarhetspriset kan tilldelas enskilda personer, företag, organisationer eller sammanslutningar som är boende/verksamma i kommunen. Priset kan utdelas för såväl ideella
som yrkesmässiga insatser. Priset delades ut
första gången 2014 under Glada Hudik-galan.

Mer samarbete mellan
Nordanstig och Hudiksvall

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

Energi- och klimatrådgivarna i länet har en motsvarande service till Nordanstigsborna.
lång tradition av olika typer av samarbete.
– Våra kommuner samarbetar redan inom
Nu förstärks samarbetet mellan Nordanstig en rad områden så det här känns som en
och Hudiksvall då Anna Hesselenkel och smidig lösning under
en period. Vi börjar med att
gren-Heijbel kommer att koncentrera sig på Nordanstigs
jag kommer att vara i Bergkommuns miljöarbete och
sjö på torsdagar, men sen
Johan Ringmar tar hand
går det förstås att nå
mig alla dagar i veckom energi – och klimatrådgivningen i Nordanan på telefon och mail
och stämma träff varstig från och med mitten av juli.
somhelst i våra kom– Det kommer att bli
muner om det ska till
ett fysiskt möte eller
fantastiskt bra då J ohan
har lång erfarenhet av enstörre genomgång, säger
Johan.
ergi- och klimatrådgivning
och jag får möjlighet att fo– Det ska bli spännanAnna Hesselgren-Heijbel
kusera på kommunens inde att lära känna folk och
terna miljö- och klimatar- lämnar över energi- och klimat företag i Nordanstig, jag
bete, säger Anna Hessel- rådgivningen till Johan Ringmar. ser fram emot att komma
igång med det här i höst,
gren-Heijbel.
Johan har jobbat med energi- och klimat- avslutar Johan.
rådgivningen i Hudiksvalls kommun sedan
Kontaktinformation till energi- och kli2013 och kommer nu också att ansvara för matrådgivningen hittar du här bredvid.

Johan Ringmar

Hudiksvalls kommun och
Nordanstigs kommun
072-202 48 53
energiradgivning@hudiksvall.se
energiradgivning@nordanstig.se

www.energiochklimat.se

Missa inte Bergsjödagen 3 augusti
Karin Ekberg, ordförande i Omställning
Hudiksvalls mottog priset tillsammans
med bland andra Bertil Arwidsson, Ingemar Höglund, Frida Tirén Ridderstedt och
Julia Tirén Ström.

Arrangören Bergsjö Idrottsförening firar
100-årsjubileum och det kommer att
uppmärksammas lite extra genom försäljning av bakelser och annat smått
och gott. Hälsinglands energi- och klimatrådgivare kommer att vara på plats.

Med oss kan du tala om solceller, uppvärmning, smart resande och mycket
annat.
Råsjöstafetten och Barnloppet kommer att vara som vanligt. Lars Östberg
kommer med sin fotoutställning. Sen

är det försäljning med allt från tacos,
korv, munkar, bröd och mjukglass, och
utställare, lotterier och loppis m.m.
Massor av uppträdanden på stora scenen av lokala förmågor.
Markera Bergsjödagen i din kalender.

