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Har du frågor kring energi 
och klimat är du välkommen 
att kontakta din  kommunala 
energi- och klimatrådgivare:Nu byggs laddstation för elbilar i Kårböle

Ljusdal Energi bygger ytterligare en ladd
station för elbilar i Ljusdals kommun för att 
öka möjligheterna att resa fossilfritt.  

De har tidigare byggt en laddstation vid 
OKQ8 i Ljusdal och nu blir det ytterligare 
en snabbladdare i kommunen. Energi och 
klimat rådgivningen pratade med Michael 
Halvarsson, elnätschef på Ljusdal Energi om 
utbyggnaden en dag i början av juni.

Hur går arbetet med den planerade ladd
stationen i Kårböle? 

– Vi har personal där just nu som håller på 
med markarbete och laddstationen är plan
erad att driftsättas vecka 26.

Byalaget i Kårböle har också varit drivan
de i frågan om etableringen och nu har en 
markägare ställt upp med markyta. Laddsta
tionen placeras vid macken i Kårböle. 

Planerar ni för att bygga ytterligare 
laddstationer för elbilar?

– Nej, vi har inga fler planer på att byg
ga någon mer laddstation. Vi har gjort den 
här satsningen för att möjliggöra en korri
dor mot fjällvärlden. Nu går det att åka elbil 
från  södra Sverige till fjällen. Härefter kom
mer det att bli upp till kommersiella aktörer 
att ta vid och bygga ut laddinfrastrukturen.

I Kårböle kommer det, precis som i Ljusdal, 
att finnas en snabbladdare på 50 kW som är 
en DCladdare med CCS och CHAdeMO samt 
två laddplatser med 22 kW ACladdare där 
egen kabel används. 

Missa inte Bergsjödagen 3 augusti
Arrangören Bergsjö Idrottsförening 
 firar 100årsjubileum och det kommer 
att uppmärksammas lite extra  genom 
försäljning av bakelser och annat smått 
och gott. Hälsinglands energi och kli
matrådgivare kommer att vara på plats. 

Med oss kan du tala om solceller, upp
värmning, smart resande och mycket 
annat. 

Råsjöstafetten och Barnloppet kom
mer 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 sce
nen av lokala förmågor. 
Markera Bergsjödagen i din kalender. 
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