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NYHEDSBREV FRA SEP NORD
SEP Nord workshops
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Nu rykker det i SEP Nord! Visionsfasen er
godt i gang, og det kunne tydeligt mærkes
på de to inspirationsworkshops, som netop
er afholdt i Aabybro og Aars. Der var en
overvældende og helt fantastisk energi
ved bordene, og det er vi rigtig glade for.
Vi vil fra sekretariatet gerne sige tak til alle,
der deltog og bidrog med energi, ideer og
gejst.

nerne på tværs af kommunegrænserne kan
skabe en mere effektiv grøn omstilling. Kun
i samarbejde kan projektets ambitiøse vision lykkes, og de to workshops har tydeligt
vist, at de nordjyske kommuner har stort
mod på at tage del i det tværkommunale
og regionale samarbejde til gavn for klimaet, erhvervslivet, økonomien og borgerne i
Nordjylland.

De to workshops er en del af visionsfasen,
hvor alle involverede bidrager med indspark og vigtige indsigter i, hvordan vi opnår den fælles vision om 100% vedvarende
energi i Nordjylland.

Næste år tager vi hul på fase 2 i projektet,
hvor vi skal have den konkrete plan forhandlet på plads for alle 11 kommuner og
Region Nordjylland. Startskuddet til den
proces bliver en visionskonference for politikere fra alle regionens kommuner i slutningen af februar, som samtidig markerer
afslutningen på fase 1.

Cirka 150 kommunalpolitikere, regionsrådspolitikere, erhvervsfolk, embedsmænd, eksperter og borgerrepræsentanter
deltog i de to arrangementer, hvor de fik ny
viden om projektet og dets mange muligheder. Der var inspirationsoplæg med eksempler på lignende projekter fra ind- og
udland, workshops om forskellige energirelaterede emner, og endelig var der vigtig
videndeling i forhold til, hvordan kommu-

Herunder er to videoer med udtalelser fra
deltagere på de to workshops. Hør, hvad deltagerne synes om dagen, og hvad der overraskede de ellers garvede workshoppere.
Hold øje med SEPNORD.rn.dk for mere
nyt.

Se highlights fra de to workshops, og hør, hvad der overraskede de ellers
garvede workshoppere

Se videoresumé fra workshoppen i Aabybro her
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Se videoresumé fra workshoppen i Aars her
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