Vi kan göra egen el om vi vill..
Att producera egen el är mångas dröm. Tänk att känna att man
klarar sig själv oberoende av stigande elpriser, stormar mm. Allt
fler börjar så smått med att komplettera med solceller eller vindkraft, en del också med små vattenkraftverk. Vi efterlyser i vår
arbetsgrupp för förnybar energi goda exempel. Här kommer ett
gott exempel från en av våra medarbetare.

Förnybar
Energi

Anders Persson illustratör av vår serie Hemsköborna, köpte 2005 Tjärnviks gård några km norr om
Söderhamn. Gården bestod av ett
boningshus och en stor lada i två
våningar, och en hel del mark i anslutning till Lötån som mynnar ut
i söderhamnsfjärden. Här har han
och sambon Ulrika byggt upp en
fantastisk anläggning. Ladan har
blivit en keramikverkstad på nedre
våningen, där Ulrika arbetar med
sin keramikproduktion. På övre
våningen har Anders sin ateljé,
sammanträdesrum och en mindre
Som seritecknare lägger Anders oftast in illustrationer från sin egen närhet. Här en bild
inspelningsstudio. Förutom att
på familjen och hans medarbetare Tomas, i ett album om Lille Fridolf
teckna och måla har Anders också
en musikalisk ådra. Han spelar trummor i ett rockband, men trakterar också gitarr tillsammans med några vissångare.

Ladan
Han har inte någon riktig koll på hur mycket
el han förbrukar, men mycket blir det. Ladan
isolerade han för sommarbruk, men det har
blivit helårsutnyttjande. Vid en energikoll som
gjordes förra vintern läckte det ut luft i många
springor, dessutom drar keramikugnarna mycket ström. Här har de monterat in två luftvärmepumpar och en kamin i vardera våningen för att
klara värmeförsörjningen. Det uppvärmda ytan
är på 200 kvm.

Boningshuset
Huset är i två våningar och på totalt 150 Kvm.
Här var det en bergvärmepump när det köpte
Anders visar hur man tecknar olika gubbar. Detta är grunderna i
huset. Idag är det kompletterat med 7 kvm sol- figuren Lille Fridolf.
fångare på taket samt en kökspanna. I oktober
monterade Anders i samarbete med Egen el upp 40 solceller på 235 Watt, totalt 9,4 kwh. Han hyr
solcellerna i 10 år och kan sedan köpa loss dem. Inom några år hoppas Anders att han kan producera all el själv. För detta fordras dock ytterligare komplettering. Närmast funderar han på en mindre
vindsnurra. Att utnyttja Lötåns strömmande vatten lockar också.

Odlingarna
Förutom sitt tecknande och målande åker han landet runt och föreläser om Omställning Sverige.
Som exempel visar han upp sin gård som har stora odlingar. Målet här är också att kunna producera egna grönsaker, dessutom har en samodlingsgrupp bildats som använder en bit av hans mark.

Höns har han haft i många år och idag har han ett 20-tal, så ägg har de året runt.

Skogsbyn
I anslutningen till Lötån och skogen som finns på deras ägor har Anders byggt upp en skogsby, med
stigar, vindskydd och kojor. Hit kommer skolklasser, scoutgrupper och andra friluftsintresserade för att
få en stunds avkoppling och kunskap om naturen och
miljön.
”Mitt intresse för miljön är väl det som ligger bakom
Skogsbyn, men mycket jobb har det blivit. Glädjen är förstås när man ser barnen och hur kreativa de blir, när det
får en penna eller pensel i sin hand, eller när det bygger
kojar, och täljer egna saker. Många har aldrig ens provat
att hålla i en kniv. Dessutom har många barn dåligt självförtroende. De tror att de inte kan teckna, men när jag
visar dem hur jag tecknar Lille Fridolf, och när de också
lyckas, då blir jag glad inombords”, säger Anders.
I Skogsbyn finns murika, kaffepannor och ved. Här trivs både äldre
och yngre runt lägerelden.

Att vistas på Tjärnviks gård en dag, fyller en med optimism om framtiden, och vad varje människa kan
åstadkomma. Målet är viktigt. Vad vill man åstadkomma. Anders Persson försöker leva som han lär: Han
sprider sina kunskaper över landet och hans idé om framtidsveckan, har nått långt utanför Hälsinglands
gränser.
Vi önskar att ni skickar tips på personer som försöker ändra på sin tillvaro. På våra öar måste det finnas
många som har egna idéer, om hur man skall leva och försörja sig. Välkommen med bidrag!
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