Energirådgivare

Solvärmen
börjar bli het
även i Norrland

I

den senaste bidragsomgången för solvärme har i Västerbotten fram till årsskiftet
2004/5, 139 anläggningar fått
något över en miljon kronor i
statliga bidrag. Antalet anläggningar (som fått bidrag) är inte
överväldigande, men intresset för solvärme ökar
kraftigt.
Vi kan förvänta oss
att antalet anläggningar kommer att
fördubblas under
de närmsta två-tre
åren. I Vännäs avslutades en studiecirkel i självbygge
den 17 maj. Deltagarna (11 st) hade
tagit ”självbygge” på
allvar. Absorbatorer
tillverkades av kopparspillplåt, som i egenhändigt
tillverkad press försågs med spår
för 10 mm kopparrör. Bakdelen
av solfångarna gjordes av sidoväggar från skrotade lastbilar.
I Bjurholm har sedan länge
många idéer kring solvärme
dryftats och solbyggargrupperna
från båda orter har träﬀats och
haft utbyte med såväl idéer som

planering av gemensamma inköp av ett parti fyra millimeter
härdat glas. Arne Jonsson som
har byggt och experimenterat
med solfångare under många

år, intygar att intresset är stort.
Han har haft ständiga strömmar
av studiebesök under våren och
sommaren i sitt hus i Ottervattnet i Bjurholm.
Veckan efter att Vännäs avslutade sin cirkel, startades en

cirkel i Vindeln. Vid ett föredrag
om solvärme tre veckor tidigare
erbjöd Vindelns energirådgivare att hålla en studiecirkel
om intresse fanns. Veckan efter
kontaktade Vuxenskolan energirådgivaren med att nio personer
hade anmält. Några dagar
senare hade det vuxit till
12 deltagare och planering sattes igång
med en träff mellan vuxenskolan
och energirådgivaren. K nappt
två timmar efter
att träffen avslutades, ringde
vuxenskolan och
meddelade att det
nu var 15 anmälda.
Den 23 maj var
första träﬀen där 16 st
deltog och 7 st står på en
väntelista för nästa cirkel!
Snart börjar solen lysa med
sin frånvaro i Västerbotten men
hon kommer tillbaka med en
lyskraft som vi inte varit med
om tidigare.
Marcel Berkelder
Energirådgivare i VindelnExergi B(y)rån

Kraftsamling 2005

Fakta om
Energirådgivarna
nergirådgivarna är en förening vars mål är att energianvändning sker med minsta möjliga miljöpåverkan. Föreningen
bedriver en mängd aktiviteter.
Till exempel, konferenser, debatter, kurser, nyhetsbrevet Dialog,
lobbying och samarbetsprojekt
med andra organisationer.
Föreningen har idag drygt
500 medlemmar och de ﬂesta
representerar kommuner, energibolag eller konsultföretag med
verksamhet inom energi- och
miljöfrågor.
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Energirådgivarna
Styrmangatan 19, 5 tr.
114 54 Stockholm
Tel: 08-66 23 245
Ytterligare information: www.
energiradgivarna.com
Bollnäs / Ovanåker
nergirådgivarna i Hälsingland har för andra året i rad
gjort en egen tidning som skickats ut i 86 000 exemplar.
Tidningen handlar om LIPprogrammet i Ovanåker där
man har mängder av lyckade
panninstallationber att välja
bland. Bland annat tar man i en
artikel upp vikten av att pannan
och brännaren måste fungera
med varandra. Man fastslår där
att en ny panna istället för den
gamla från 70-talet så sparade
kunden cirka 2 ton pellets per år.
Vi ser fram emot en fortsatt rapportering från Olle Berglund
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raftsamling 2005 bjöd på två dagar av livliga diskussioner, grupparbeten och ett inspirerande vallöfte från Mona Sahlin. Över 250
energirådgivare och representanter från energikontoren och Energimyndigheten samlades på Arlanda Prime Point den 4-5 oktober.
Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin lovade att energirådgivarna skulle få en ännu tyngre roll efter 2007 om hon är kvar efter nästa
val. Generaldirektör Thomas Korsfeldt och avdelningschef Andres Muld från Energimyndigheten betonade energirådgivarnas viktiga
arbete i sina anföranden. De förutspådde att höga oljepriser, de nya konverteringsstöden, direktivet om ekodesign och kommande energideklarationer av byggnader ökar behovet av opartisk rådgivning i framtiden.
Under Kraftsamlingen kunde alla deltagare skriva in synpunkter, tankar och idéer i Writer’s Corner. Resultaten ﬁnns att läsa på www.
stem.se. På hemsidan hittar ni även mängder av information kring dessa dagar och många trevliga bilder.
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