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PRESSMEDDELANDE
Stämningsfylld Earth Hour planeras i Härnösand på
lördag
Lördagen den 28 mars 2015 klockan 20.30–21.30 är det åter dags för Earth
Hour. Det blir det nionde året för världens största klimatmanifestation. Att
släcka lamporna under WWF:s Earth Hour är en politisk symbolhandling
som skickar en viktig signal till makthavarna om att ta klimatförändringarna
på allvar.
För Härnösand blir det fjärde året i rad som Earth Hour uppmärksammas i
lite större format, både genom en massiv nedsläckning i centrala staden och
genom ett event på torget med kulturinslag, tal och utfärdande av
klimatlöften från olika organisationer.
- Vi har ett allvarligt läge med klimatförändringar där det krävs att alla tar
sitt ansvar. Genom att uppmärksamma Earth Hour vill vi från kommunen
påminna alla om den nödvändiga energiomställningen och uppmuntra till
handling, säger Amanda Lind, kommunalråd (MP).
- Det är roligt att så många engagerar sig i nedsläckningen. Det sätter upp
frågan om vikten av energieffektivisering och förnyelsebar energi på
dagordningen hos alla inblandade, berättar Monica Friman, energirådgivare
på samhällsförvaltningen, Härnösands kommun.
Eventet på torget kommer som tidigare år vara en stämningsfylld blandning
av musik, eld, trummor och tal. Besökarna har att se fram emot en suggestiv
akrobatisk eldshow med Andrew från gruppen 1andONLY. Medverkar gör
även slagverkare från Musiklinjen Kappellsberg samt Björnola Lind med
didjeridoo. Eventet på torget görs som vanligt i samarbete med Härnösands
folkhögskola.
- För Härnösands folkhögskola är det viktigt att delta i denna manifestation.
Inom folkhögskolan arbetar vi med hållbarhetsfrågor på olika nivåer. För två
år sedan utlovades Köttfri måndag i vår restaurang Nya Varvet, och det löftet
håller än och utbudet utvecklas. I restaurangen lyfts allt fler Fair Tradeprodukter in. Den senaste stora satsning är bytet av ett 200-tal fönster för att
minska energiförbrukningen, berättar Kicki Gärdin, biträdande rektor vid
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Härnösands folkhögskola.
De klimatlöften som utfärdades förra året av Härnösandshus, Byberg och
Nordin och Technichus kommer att följas upp. Därefter kommer ett par nya
organisationer att utfärda klimatlöften. Besökarna kommer också att kunna
avge egna klimatlöften och delta i utlottning av pris.
- Förra året lämnad vi ett klimatlöfte att vid renovering och underhåll av golv
i lägenheter, endast skulle använda oss av miljövänliga produkter som
linoleum och laminat. Under 2014 har det bytts golv i 149 rum och därmed
lagt in ca 2 400 m2 miljövänligt golv. Vi kommer naturligtvis även i
fortsättningen att använda miljövänliga produkter när vi byter golv i våra
lägenheter, säger Göran Albertsson, VD på Härnösandshus.
Röster har höjts för att Earth Hour skulle behöva förändra sitt budskap och
att den symboliska släckningen skulle ersättas med en tydligare
manifestation för förnyelsebara energikällor.
- I Härnösands kommun jobbar vi mycket aktivt med energiomställningen.
Vi har nu 100% förnyelsebar el i kommunkoncernen. Vi satsar på egen
biogasproduktion, sol- och vindkraft och bygger ut infrastrukturen för
elfordon. Jag ser inga motsättningar, vi behöver både energieffektivisera och
ställa om till 100% förnyelsebart och jag ser Earth Hour som en
manifestation för båda delarna, säger Amanda Lind.
Läs mer på Världsnaturfondens hemsida: www.wwf.se/earthhour
För mer information, kontakta:
Amanda Lind, kommunalråd (MP): 073-4604695
Monica Friman, energirådgivare, Härnösands kommun, 070-532 14 30
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