Omställning Europa

Ann Segerborg Fick leder ManagEnergy
- ett medel för kommissionen att
kommunisera renewables i Europa

R

unt Europa finns ett
stort antal lokala energi
kontor initierade av EUkommissionen. De finansieras
genom Opet nätverket som i
Sverige leds av Sonja Everstein
där Ann Segerborg Fick också är
anställd. Kommisionen har gjort
en upphandling om hur en bättre kommunikation skall klaras
med kontoren och hur omställningen till förnybar energiteknik
skall kunna påskyndas. Beslutet
blev att anta energimyndighetens
förslag, utformat och drivet av
Ann Segerborg Fick.
Nu är man i full gång och en
väsentlig tyngd ligger på att använda internet.
– Bästa sättet att skapa en bred
och snabbt tillgänglig kommunikation är internet, säger Ann
Segeborg Fick och fortsätter
– Vi har nu under det första

året lagt ned mycket stora ansträngningar för att utforma vår
hemsida som skall vara det avgörande sättet att föra den nödvändiga dialogen.
– Som exempel har vi satsat
stort på direktsända konferenser
på nätet. Vi är ännu inte helt klara med formerna för det men starten är gjord och tekniken fungerar.
Fritt att använda
hemsidan
Många tror att den här möjligheten att kommunicera endast
skulle vara öppen för anställda på
kontoren men så är inte fallet
– Tvärtom, betonar Ann Segeborg, det är fritt fram att besöka
hemsidan och ta del av all information som strömmar den vägen.
Goda exempel
– Väldigt viktigt är att lyfta fram

goda exempel. Men det har visat
sig att det inte alltid är så lätt att
ena sig om vad goda exempel
egentligen är. Värderingarna
skiljer sig ordentligt.
Personliga möten
viktiga
Förutom internet betonar man i
projektet också de personliga
mötena och kommer därför årligen hålla årsmöten och därtill genomföra workshops och studieresor. Som exempel genomfördes
en uppskattad studieresa i samband med världspelletskonferensen i Stockholm nyligen. I den
deltog representanter från 7 länder. Kommande årsmöte med
konferens kommer att hållas i
Bryssel 28 - 29 november. Den
kan också följas via hemsidan
som kan nås på www.manage
nergy.org. På hemsidan hittar
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man också länkar till framförallt
europeiska sidor av betydelse
samt bl a dokumentationer från
genomförda arrangemang.
3 år i Bryssel
Ann Segerborg har en bakgrund
som biokemist och anställning på
lantmännens forskningsavdelning. Därifrån kom hon till Bryssel som handläggare och forskningsansvarig på jordbrukssidan
inkluderande bioenergi och sedermera på avfallsdirektivet.
Text och bild Lennart Ljungblom
37

