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Pressinbjudan: Energi- och
klimatrådgivare på länsturné!

Fossilberoende? Klimatångest? Flygskam? Det finns hjälp att få! Nu kan DU
träffa den kommunala energi- och klimatrådgivningen på ditt
blekingebibliotek. Välkommen till pressträff då vi berättar mer om turnén och
våra tjänster!

För den som känner sig vilsen i dessa tider av klimatlarm vill vi påminna och
slå ett slag för att Blekinges kommuner erbjuder energi- och klimatrådgivning
kostnadsfritt till privatpersoner, företag och föreningar! 



Vi är två rådgivare som jobbar över hela länet. Vanligtvis når man oss via
kommunernas växel och hemsidor. Många har också stött på oss i vimlet på
marknader och mässor med våra solcellspaneler som blickfång och för att
synas och höras ännu mer kommer vi i höst att göra en "miniturné" till
kommunernas bibliotek.

Turnéen börjar på Karlshamns stadsbibliotek den 15 oktober!

Varmt välkomna!

//Linda Nilsson och Magnus Olofsson, energi- och klimatrådgivare

Välkommen att komma och få tips och råd, till exempel om...

• hur man kan bidra till mindre klimatpåverkan genom val av
resande, boende, mat, konsumtion, m m.

• förnybara drivmedel, för- och nackdelar med olika alternativ,
vilka tankställen som finns i länet, m m. Många ägare av
dieselbilar kan t ex börja tanka förnybart direkt!

• solceller – för- och nackdelar, vilka tak som passar, hur man
dimensionerar, m m – eller skaffar sol-el på annat sätt.

• Dags att byta panna eller värmepump? Vi kan ge tips på
alternativ och var man kan få mer information.

• Hur kan man spara energi? Vilka lampor ska man köpa? Hur stark
är en lampa på 470 Lumen?

Välkommen till pressträff. Vi berättar mer om turnén och våra tjänster!

Datum: 15 oktober 2019

Tid: kl. 11.00 (samma tid som turnén startar)

Plats: Karlshamns stadsbibliotek, Ågatan 18-26

____________________________________________________________________________



Karlshamn 50 000 – en gemensam vision för kommun och näringsliv

Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet
enats om att gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till
50 000 invånare.

Utifrån den gemensamma visionen arbetar Karlshamns kommun och det
lokala näringslivet sida vid sida för att tillsammans möjliggöra byggnation av
fler bostäder, kompetensförsörjning och attraktion av fler invånare och
företagsetableringar inom ramen för ett hållbart Karlshamn.
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