Ladda för framtiden!
Inbjudan till föreläsning

om laddning och laddstoplar för elbilar
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Torsdag 3 oktober
fastig
Filmstaden, biosalong Saga, Esplanaden, Sundsvall
Tid:

kl. 12-13, inkl lunchmacka

Anmälan senast 25/9: https://simplesignup.se/event/156293

Tid:

kl. 18:30-20:30, inkl fika

Anmälan senast 25/9: https://simplesignup.se/event/156285
OBS! Begränsat antal platser. Anmälan krävs!

Elbilsutvecklingen i Sverige är stark. Under 2019 har antalet laddbara fordon i
trafik ökat med ca 50 %. Av nya bilar som säljs är ca 8 % laddbara bilar och antalet väntas öka. År 2025 förutspås 50-80 % av de nya bilarna vara laddbara.
Vilket innebär att fler kommer att efterfråga laddningsmöjlighet vid bostaden.

Vänd!

Observera att detta inte är en personlig inbjudan!
Du får gärna ta med dig flera personer till informationen, eller skicka någon
annan om du har förhinder!

Program - kvällen
Lunchprogrammet är mer komprimerat.
18.30

Mona Tjernström och Marie Blumenberg, Energi- och
klimatrådgivare i Sundsvall och Timrå hälsar välkommen.

18.35

Marie och Mona
• Klimatläget i Västernorrland kopplat till klimatmålen.
• På gång i länet med förnybar energi.

18.45

Lena Jonsson, Projekt Stolpe in för Stad och Land,
BioFuel Region
• Kort om elbilar och laddinfrastruktur.
• Elbilar - myter, visioner, utmaningar och möjligheter.
• Energi- och effektbehov kopplat till elbilsutvecklingen.
• Anläggande av laddplats? Vad bör man tänka på.

19.00

Fika

19.20

Lena Jonsson fortsätter

20.00

Brf berättar: Så gjorde vi! En Bostadsrättsförening
berättar hur de gått tillväga för att fixa laddplats.

20.15

Lena Jonsson
• Klimatklivet och stödmöjligheter till laddstolpar.
• Tips och råd för ökad chans till stöd.

20.30

Avslutning

Efter seminariet hoppas vi att du ska ha bättre förutsättningar för att påbörja
arbetet med att fixa en laddplats till din fastighet.
Frågor? Kontakta oss!
Energi- och klimatrådgivningen i Sundsvall och Timrå
mona.tjernstrom@sundsvall.se, 060- 19 12 77
marie.blumenberg@timra.se, 060-16 31 87
Lena Jonsson, Projekt Stolpe in för Stad och Land, BioFuel Region,
lena.jonsson@biofuelregion.se, 070-306 15 40

Vänd!

