
Fia Johannessen 
Ovanåkers kommun 
TEL: 0271-570 26 
fia.johannessen@ova-
naker.se
BESÖKSADRESS: 
Kommunhuset, 
Långgatan 24, Edsbyn 
Onsdagar i Alfta, 
Hälsingegård Ol-Anders 

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

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

I Ovanåker och Bollnäs är delta-
gande i trafikantveckan inget nytt. För-
ra gången Ovanåkers kommun deltog 
i trafikantveckan var 2012 och Bollnäs 
har varit med alla år sen dess. 

Då, 2012, var det med en cykelturné 
från Söderhamn till Edsbyn som kom-
munerna gjorde tillsammans och även 
i år blir det mycket fokus på just cykeln. 

I linje med årets tema är ett viktigt fo-
kus att visa att olika transportsätt är bra 
i olika situationer, många gånger kom-
mer man långt med en bra cykel, ibland 
funkar bussen men ibland måste man 
välja bilen. 

Transportsektorn står för 30 procent 
av alla klimatgas-utsläpp i Sverige och 
kan man välja bort bilen ibland så gör 
det nytta.

Klockan 14 den 18 september kom-
mer Marie Centerwall, kommunalråd i 

Bollnäs, att officiellt inviga laddstolpen 
vid Kulturhuset i Bollnäs. I samband 
med det kommer projektledare från 
Green Drive Region att berätta om pro-
jektet, och så kommer det att bli mer in-
formation om laddstolpar i kommunens 
planering.

– I år passar vi på att inviga en ny 
gång- och cykelväg mellan Lillboskolan 
och Celsiusskolan, säger Fia Johannes-
sen som är huvudansvarig för Europeis-
ka Trafikantveckan i Ovanåkers kommun. 

Den 19 september blir det invigning 
som kommer börja vid Celsiusskolan 
med bandklippning och alkoholfritt 
bubbel. Därefter kommer alla som vill 
få möjlighet att inviga gång- och cykel-
vägen med en gemensam tur till Lillbo, 
med cykel eller till fot.

Den 22 september är bilfria dagen, 
höjdpunkten under trafikantveckan då 

många städer håller en eller några ga-
tor bilfria under dagen. Men istället för 
att stänga av i centrum väljer Ovanåker 
och Bollnäs kommun att låta bilfriheten 
komma underifrån. Fia berättar: 

– Som avslutning på trafikantveckan 
kommer vi uppmuntra alla att lämna bi-
len hemma den 22 september genom en 
facebook-kampanj. 

– Vi hoppas att folk tar tillfället i akt 
och funderar över vad man har för resal-
ternativ. Kanske måste man cykla till en 
busshållplats för att sen kunna ta bus-
sen till jobbet. Men det kan det vara värt 
för just denna dag. 

Om man deltar i facebook-evene-
manget har man chans att vinna pri-
ser. Självklart kan man delta i denna bil-
fria dag även utan facebook, skicka då  
e-post till fia.johannessen@ovanaker.se 
respektive anders.tang@bollnas.se för 
att ha möjlighet till vinst.

• Invigning av nya cykelbanan kl. 10.30 
den 19 september vid Celsiusskolan.

• Cykla till jobbet och få en överraskning
• Låt bilen stå 22 september

Facebook-evenemang: 
Jag kommer inte köra bil 
den 22 september

www.facebook.com/events/1710116385875998/

Invigning av gång- och cykelväg och 
en kampanj för mindre bilåkning

Detta händer i Alfta/Edsbyn

Detta händer i Bollnäs
• Invigning av laddstolpe kl. 14  

den 18 september
• Låt bilen stå 22 september

Facebook-evenemang: 
Bilfri dag i Bollnäs kommun

www.facebook.com/events/728146410662247/

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

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

FÖRETAGARE
TA CHANSEN!

MARKNADSFÖRING,
FÖRELÄSNINGAR OCH 

MINGELMIDDAG!

Bollnäs 25 september. 
Populära föreläsare, 
Måns Möller och Tina 
Törner, på Kulturhuset, 
mingel och middag 
med uppträdande på 
Tuppens Danskrog.

Ta kontakt med din 

lokala säljare för att 

ta del av vårt föreläs-

ningserbjudande!


