
Brf, företag & fastighetsägare 
Föreläsare: Lena Jonsson, BioFuel Region
Tis 26/1, kl 08 - 09 eller kl 13 - 14

Villaägare 
Föreläsare: Länets energi- och klimatrådgivare
Tors 28/1, kl 18 - 19

Anm före 24/1: https://simplesignup.se/event/175322

Kostnadsfritt   •   Glöm inte att anmäla dig 

I Sverige utgör laddbara bilar, elbilar och laddhybrider, för närvarande ca 3 % 
av hela bilflottan. Elbilsutvecklingen i Sverige är stark och de laddbara  
bilarna väntas stå för 30 % av nyregistreringarna under 2020 enligt Bil Swe-
den. År 2025 förutspås 50-80 % av de nya bilarna vara laddbara, vilket inne-
bär att fler kommer att efterfråga laddningsmöjlighet vid bostaden, 
föreningen eller företaget. 

Tanka med elTanka med el

 Vänd!

Föreläsningar 
Föreläsningar via webben
via webben  

Om laddstolpar & laddning av elbilar   Info • Stöd • Praktiska tips



Program
 Energi- och klimatrådgivare i Västernorrland hälsar välkommen.

 •  Kort om elbilar och laddinfrastruktur. 
 •  Anläggande av laddplats? Vad bör man tänka på.
 •  Stödmöjligheter för finansiering av laddstolpar.

 Brf berättar: Så här gjorde vi när vi installerade laddplatser (endast 26/1).

 Frågestund.

 Föreläsare:   
 26/1 Lena Jonsson, Projekt Stolpe in för Stad och Land, BioFuel Region.
 28/1 Energi- och klimatrådgivarna i länet.

Observera att detta inte är en personlig inbjudan!
Du får gärna skicka inbjudan vidare. Men vi vill gärna att alla deltagare själva  
anmäler sig till respektive tillfälle!

Efter seminariet hoppas vi att du fått bättre förutsättningar för att påbörja arbetet 
med att fixa laddplats till din fastighet/bostadsrättsförening. 

Frågor? Kontakta oss nedan!

Härnösand: tfn: 0611-34 81 97, e-post: monica.friman@harnosand.se

Sollefteå/Kramfors: tfn: 0612 - 803 54, 0620 - 68 27 30. e-post: benny.walitalo@solleftea.se

Sundsvall: tfn: 060- 19 12 77 eller 060-19 22 35, e-post: energiradgivning@sundsvall.se

Timrå: tfn: 060-16 31 87, e-post: marie.blumenberg@timra.se 

Örnsköldsvik: tfn: 0660-884 25, e-post: karin.skopac@ornskoldsvik.se

Projekt Stolpe in för Stad och Land, BioFuel Region, Lena Jonsson, tfn: 070-306 15 40   
lena.jonsson@biofuelregion.se 


