
- Vi utmanar alla församlingar i Sverige att medverka till en bättre 
miljö. Vi vill visa att så här enkelt blir din församling en miljöaktör 
i elbilssverige, säger Ulf Ragnerstam, kanslichef, medlem i Svenska 
kyrkan i Huddinge och en av initiativtagarna till projektet Laddad 
på kyrkan.
Svenska kyrkan i Huddinge har ordnat med 4 publika laddplatser. 
Två vid kyrkan i Huddinge och två vid Vårby Gårds kyrka. Kommer 
de brukas mycket kommer det att utökas till flera av pastoratets 
kyrkor. 
- Det finns runt 3500 kyrkor över hela Sverige, tänk om alla de 
hade varsin laddstolpe! Då skulle alla skeptiker som inte tror de kan 
ta sig mellan Ystad och Haparanda med elbil få tänka om. 
- Varför vi gör det här som kyrka? Det är ju egentligen självklart 
och barnsligt enkelt. Vi måste värna skapelsen, om inte för Guds 
skull så för våra barnbarns skull, avslutar Ulf.

 

PRESSMEDDELANDE
- Nu utmanar vi andra församlingar!

Välkommen till seminarium, utställningar och invigning av publika laddstolpar 
för elbilar den 19 maj på Klockargården, Kommunalvägen 21 i Huddinge. 

11.30  Invigning av laddstolparna för elbilar – bakom Klockargården
 Kyrkorådets ordförande Ann-Marie Högberg och miljöinspiratören Mattias Goldmann

12.00  Seminarium: Varför gör kyrkan det här? – Klockargården. 
 Talare: Mattias Goldmann, inspiratör, twittrare och driven moderator inom klimat och energi. 
 Christer Kivi, prost, åretruntcyklare och medlem i Svenska kyrkan i Huddinge och en av initiativ-
 tagarna till projektet Laddad på kyrkan
 Thorsten Lorich, teknisk förvaltare och solenergisentusiast
 Kristina Segerström, stiftsingenjör och handläggare för hållbar utveckling på Stockholms stift

 Värd: Ulf Ragnerstam, kanslichef, medlem i Svenska kyrkan i Huddinge och en av 
 initiativtagarna till projektet Laddad på kyrkan

11.00 Elbils- och laddstolpsleverantörer och andra utställare inom området finns på plats fram till 15.00

Nyfiken? Kontakta Ulf Ragnerstam på 08-588 697 04 eller ulf.ragnerstam@svenskakyrkan.se
Högupplösta foton finns. Kontakta kommunikatör Caroline Hedin på 08-588 697 21 eller 
caroline.hedin@svenskakyrkan.se


