ARBETSGRUPP SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

Förnybar Energi
Sammanfattning av diskussionerna i Arbetsgruppen
på Rågö 4 sept. 2011 och i Stockholm 19 nov. 2011
Mål
a) Minska växthusgasutsläppen från öarna
b) På lång sikt minska energikostnaderna för fast boende
Arbetsmetodik
Insamling av exempel, artiklar och produkter. Ett nätverk med de som anmält sig till
gruppen upprättas. Under uppstarten presenteras exempel och artiklar på Söderhamns
kust‐ och skärgårdsförenings hemsida, www.skargardsforeningen.se
Klicka er fram till miljösidorna. Där kommer det också att finnas en blogg där det finns
möjlighet att föra fram synpunkter och förslag.

Tidsplan
Under hösten 2011 få energisidorna klara. Under våren 2012, om möjligt i samband med
något representantskapsmöte, arrangera ett miniseminarium om installation av sol och
vind i sitt eget hus.

Kontaktperson
I SRF styrelse Lennart Andersson E‐post: lennart.andersson@soderhamn.com
Övriga deltagare i gruppen:
Nils Kjellberg ditte.s@comhem.com Sten Malmström stenmalmstrom@gmail.com
Dag Lundman dag.lundman@yahoo.se Jan Hammarberg info@holmon.net
Göran Stenstrand goran@skargardsbryggan.com

Ekonomi
Under 2011 inga kostnader. För 2012 c:a 10000: ‐ till ev. föreläsare på miniseminarium.

Rapportering
På hemsidan för Söderhamns kust‐ och skärgårdsförening, www.skargardsforeningen.se
och i SRF‐tidningen Vi Skärgårdsbor och i Riksförbundets nyhetsbrev.

Upprop
Du som vill hjälpa till med insamling av idéer, tips mm. Skicka ett mail till undertecknad
så lägger jag upp ett gruppmail där vi kan ha korta och snabba inlägg.
Lennart Andersson
Kontaktperson

ARBETSGRUPP SKÄRGÅRDARNAS RIKSFÖRBUND

ANTECKNINGAR FÖRDA VID MÖTET DEN 19 NOV 2011
Deltagarna presenterade sig och sina erfarenheter på energiområdet, varvid
framkom att gruppen innehöll mycken kunskap inom energiområdet. Att det rådde
lite olika uppfattningar vad som var förnybar energi bara tillförde diskussionerna
olika argument. Gruppen enade sig om att byta namn till Förnybar energi istället för
Alternativ energi.
I ett första skede bör man samla in så mycket material som möjligt, tips på
nyhetsblad, artiklar, hemsidor, föreläsare, böcker, seminarium mm. De tips som
bedöms tillföra gruppen något, läggs ut på hemsidan www.skargardsforeningen.se .
Använd bloggen som finns på sidan för att kommentera och tipsa alla.
Sammanfattande rapporter presenteras i Vi Skärgårdsbor. Till något av
representantskapsmötena under 2012 behöver ett miniseminarium anordnas med
något aktuellt tema.
Anteckningarna förda av
Lennart Andersson
Lennart Andersson
Flåta 14
82691 Söderhamn
Tfn 0270‐285539 Mobil 070‐8168411 E‐post lennart.andersson@soderhamn.com
http://www.skargardsforeningen.se
http://www.greenislands.se

