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

Anders Tång
Söderhamns kommun
TEL: 0270-752 28,  
070-378 69 30
anders.tang@ 
soderhamn.se
BESÖKSADRESS:
Stadsbiblioteket, 
 Söderhamn

Hur många elbilar är beställda?
Nio bilar av märket VW e-Up är beställda.

Hur kommer bilarna att användas?
Till att börja med kommer dessa nio bilar an-
vändas av hemtjänsten i de centrala delarna 
av Söderhamn. Sedan får vi se hur det funge-
rar, de här bilarna har kapacitet att fungera till 
andra uppgifter. Vi tror att det kommer att gå 
bra, bara vi får rutin på det här med körning, 
laddning och sånt. 

Hur många elbilar finns det i Söderhamn 
kommuns bilflotta om tio år?
Jättesvårt att svara på, vi väntar på att se hur 
det går med biogassatsningen. Kommunsty-
relsen tog i juni månad beslut om en priori-
tetsordning, alltså vad man först och främst 
ska välja, när det gäller fordon och drivmedel:
1. Förnyelsebart drivmedel, till exempel bio-

gas och el. 
2. Hybridteknik, el/fossilt. Alltså bränslesnåla 

bilar med både elmotor och bensinmotor. 
3. Fossilt drivmedel, då inget annat alternativ 

finns för att bemöta behoven. 

Hur passar elbilen in i de kommunala 
verk samheterna?
Vi har provat en del och fått bra resultat, 
många verksamheter med flera fordon kan 
komplettera elbilar med någon vanlig bil för 
de där gångerna man behöver extra räck-
vidd. Elbilen och hybriderna blir vanligare 
och vanligare ute på gatorna, att anpassa sig 

till kortare räckvidd och längre tanktid verkar 
 fungera.

Något nytt klimatsmart på gång hos 
 bilpoolen? 
Vi kikar på ett system med elektroniska kör-
journaler. Det skulle underlätta all rapporte-
ring av körda mil, som varje bokare måste hål-
la reda på. Dessutom skulle vi även kunna se 

bilar som står stilla stora delar av dagen, och 
använda dem på andra ställen. På så sätt kan 
vi utnyttja bilarna på bättre sätt, och färre bi-
lar behövs.

När kommer vi att se bilarna ute på 
 gatorna?
De kommer att börja levereras i september, så 
det blir nog rätt snart.

Hej, Stefan Hammarlund på Söderhamns kommuns 
bilpool. Det ryktas att kommunen beställt elbilar.

Prova på att låta bilen stå den 22 sep-
tember. Har du istället möjlighet att gå, 
cykla eller åka kollektivt till skolan, arbe-
tet eller var du nu ska så gör det. Det kan-
ske är lämpligare än vad du tror?

Vägtrafiken släpper ut stora mängder 
växthusgaser, så varje gång du låter bilen 
stå gör du miljön en tjänst. 

Gå med i gruppen ” Bilfri dag i Söder-
hamns kommun” på facebook eller skicka 
ett mail till anders.tang@soderhamn.se 

för att visa att du låter bilen stå den 22 
september, så är du med i utlottningen av 
lite priser. 

Se upp i trafiken och utnyttja våra fina 
gång- och cykelbanor, pendlarparkeringar 
och bussar. Och kom ihåg cykelhjälmen.

Lämna bilen den 22 september!

Volkswagens elbil e-Up.

Facebook-evenemang: 
Bilfri dag i Söderhamns kommun

www.facebook.com/events/492129774303058/

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!

Kontakta oss gärna 0270- 766 10 www.soderhamnnara.se

– el, vatten, värme, renhållning, bredband, TV och IT-drift. 
Vi har samlat allt på ett ställe – så du får tid över till annat.

Kan det bli enklare?

Vi gör vardagen bekväm


