SEP NORD INVITERER TIL WORKSHOP
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Vigtig involvering af aktører i visionsudformning
af Strategisk EnergiPlanlægning i Nordjylland
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SEP Nord står for Strategisk
EnergiPlanlægning i Nordjylland
Visionen kan blive en realitet, hvis det lykkes at
samle regionen, kommunerne, energiselskaber,
virksomheder, vidensinstitutioner og ikke mindst
borgerne om projektet. Projektet kræver et stort
engagement, et forpligtende, regionalt samarbejde og store investeringer, men der er også store
potentialer i projektet for Nordjylland i form af
enorme CO2-reduktioner, mindre luftforurening og
et renere miljø, grønne arbejdspladser og eksport
af teknologi og know-how.
Du kan vælge mellem at deltage på et af disse
tidspunkter:
Tirsdag den 12. november
kl. 14-18 i Aabybro

Tilmelding til workshops
På disse workshops har du mulighed
for at høre mere om emnerne:
• Transport
• Energianlæg
• Forsyning
• Erhverv
• Borgerinddragelse
Der serveres sandwich kl. 18.00
For tilmelding skriv til mette.hoej@rn.dk

Tirsdag den 19. november
kl. 14-18 i Aars
Du har mulighed for at vælge to af emnerne, hvor
en ekspert på området vil holde oplæg og svare
på dine spørgsmål. Efter hvert oplæg vil der være
tid til en fælles diskussion af, hvad kommunerne
hver især kan byde ind med for at sætte skub i
projektet og hvilken værdi I kan få ud af projektet.
Den grønne omstilling er vigtig for både kommune,
region, virksomheder og borgerne, så derfor håber
SEP Nord at se rigtig mange til arrangementerne,
så vi sammen kan sætte skub i projektet.
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Danmark står overfor en helt nødvendig og vigtig
grøn omstilling, og Nordjylland vil være helt i front i
den udvikling. Siden 2014 har de nordjyske kommuner og Region Nordjylland igennem SEP Nord
arbejdet på, at Nordjylland kan blive selvforsynende med vedvarende energi senest i 2050, og disse
workshops er et led i at skabe fundamentet for en
fælles, strategisk energiplan for Nordjylland.
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Hør mere om SEP Nord ved at klikke på videoen eller hold øje med SEPNORD.rn.dk
for mere nyt.
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