Minnesanteckningar styrgruppsmöte Austerland Energi 12/10 Östergarns skola
Närvarande: Olof Thomsson, Per Flink, Gunnar Bendelin, Wolfgang Brunner
Styrgruppen sammankallades för at summera sista tdens händelser och planera för kommande
insatser. Följande frågor avhandlades:

1) Testkörning av Kon-Tikin och Kompostkvarnen
Den ”pyrolysugn” vi införskafat för at för ygdens
folk enkelt kunna demonstrera framställning av iokol
och prata kring vårt energiprojekt, har proveldats två
gånger med lyckat resultat. Vi har även anskafat en
kompostkvarn för fnfördelning av iokolen innan den
myllas ned i odlingsjorden. Även den har fungerat tll
elåtenhet.

färdig iokol, innan malning

2) Förberedelser tll Energidag i Östergarnslandet
Inför det ofentliga mötet vid Gammelgarns ygdegård lördagen den 6/10 gjordes för eredelser
enligt följande:








Tänka ut programmet och juda in utställare och särskilda kontaktpersoner
Annons i dagspress samt
pressrelease
Ordna lokal, teknisk utrustning
och fka tll alla deltagare
För ereda powerpointpresentaton av vårt projekt
Köra fram pyrolysugn och ved
tll processen, samt starta
eldningen 5 tm. före
öppnandet
Återställa och städa

3) Energidagen 6/10 2018
Se separat protokoll

4) Utvärdering av energidagen
Vi var alla väldigt nöjda med dagen:
Stort deltagande (ca 60 personer), stort
engagemang, mycket frågor och nöjda
utställare som fåt mycket
förfrågningar. Även vårt energiprojekt
togs emot positvt och många ville veta
mer och hålla sig informerade om
framtden.

5) Studieresa tll Tyskland 25–26/10
Diskuterades:







För eredelser, frågor och material vi ska ha med oss. Viktgt at hela förhistorien tll
Austerland energi presenteras. (Wolfgang gör powerpoints på engelska, med stöd av
Gunnar och Jonas.)
Vem som har ansvar för dokumentaton i form av ilder och korta videos (Olof, med
hjälp av övriga)
Restder, iljeter, hyr il och övernatning (Per och Wolfgang)
At vi i udgeten har utrymme för en deltagare tll. (Wolfgang kontaktar lampus
Gotland i ärendet)
At vi på uppdrag av Vis y avloppsreningsverk även ska ha med lite faktamaterial om
den verksamheten, efersom det kommit in en moton tll tekniska förvaltningen at
utreda förutsätningen för at göra pyrolys av rötslammet. Deta ska dock inte på något
sät skymma vårt projekt, utan förhoppningsvis stärka det.

6) Försöksodlingar med biokol
Bestämdes at hålla et planeringsmöte på Östergarns skola onsdagen den 24/10 kl 1300 med
följande personer: Johan Hellgren, Skags gård,
Bosse Petersson, Hushållningssällskapet
Se astan Meyer, Waila
Joar Stefansson, gymnasist Säveskolan
Wolfgang Brunner, Gunnar Bendelin, Olof Thomsson, Per Flink
Syfet är at diskutera fram förutsätningar för odlingsförsök med minimum av felkällor och
tydliga resultat. Joar kommer följa försöken som et led i sit specialar ete sista året i
gymnasiet.

7) Enkäten
För at ta fram et underlag för vårt projekt ska vi göra en energianvändningsenkät land
oende i Östergarnslandet. Enkäten ska utormas av Wolfgang i samverkan med Johanna
Lilienfeldt, lampus Gotland, under torsdagen den 18/10. Enkäten ska ringa in följande:





Nuvarande energianvändning för uppvärmning och transporter för vanliga hushåll
Företagens och de areella näringarnas energianvändning
Intresse för tänk ara energisatsningar framöver såväl enskilt, i andelsform eller som
”of grid-lösningar”
Intresse för fordon med fossilfria drivmedel

Enkäten skickas ut digitalt via f ernätverkets adresslista

Vis y den 12/10 2018
Wolfgang Brunner

