Minnesanteckningar 18/2 2019 styrgrupp
Närvarande: Bo och Karin Hammar, Gunnar Bendelin, Per Flink, Olof Thomsson
Sujith Sudhakaran, Wolfgang Brunner
Februari har varit en mycket intensiv
period där vårt projekt samverkat med
en rad olika aktörer och som stärkt vår
förankring och skapat goodwill åt
projektet.
1) ERUF - Projekt småskalig energilagring.
På mötet diskuterades på vilket sät
vår medverkan i projektet kunde
stärka oss, och vilka resurser som
behövs för at vi ska bli en värdefull
partner åt forskning (UU CG) och
utveckling av lokal företagsamhet (ScPG).
Det är helt avgörande för det lokala engagemanget och för den allmänna acceptansen av
energiomställningen at vi kan visa upp konkreta, lätörståeliga och ekonomiskt intressanta
exempel. Vi vill kunna visa upp
följande:
A. Hur man kan konvertera och
A
knyta ihop befntlig bebyggelse
B
till en energiholon av andra
ordningen. Deltagande hushåll
får ekonomiskt stöd för
investeringar och teknisk support
till installationer. (solceller,
baterier, styrenhet)
B. Hur man i nybyggnation kan
planera för solceller och et
gemensamt närvärmeverk som
även kan producera biokol.
2) Planering av referensgruppsmötet den 4/3
 Rapport från studieresan till TC och Hjelmsäter (Wolfgang förbereder)

nergienkäten (Johanna Liljenfeldt, UU CG, presenterar de första resultaten). Vi ska på
mötet ta upp hur Jonas och Stephen ska använda resultaten för det fortsata arbetet.
 Programpunkter till den kommande energidagen den 16/3
A. 1300
Framsteg inom Austerland nergi
RUF- ansökan
nkäten (positiva exempel på lokalt intresse) Johanna Liljenfeldt
Institutionen för geovetenskaper Campus Gotland
B. 1345
Kaffe (till 100 personer)
C. 1400
Föredrag Johan hrenberg (klimatutmaningen och vad som kan göras)
D. 1500
nergimingel med: Gotire, fis- och pelletsbrännare
Fossilfri framfart, elbilar, laddstolpar
lians solceller
Gangvide energiexpo
Förfrågan om Jonas Roupé kan göra lay out till annons (W)

3) Kostnadskalkyl biokolanläggning från Biomacon
Per redogjorde kort för det pågående arbetet som han och Dan gör avseende at ta fram en första
kalkyl på en biokolanläggning. Dan ska komma in med en sammanställning.
4) Enkät till lantbrukare och andra företagare
Beslutades at den enkäten besvaras manuellt, kanske redan på energidagen och at resultatet
sedan digitaliseras och överlämnas till Johanna Lilienfeldt på UU CG. Gunnar gör de sista
justeringarna.
5) Beslutades at nästa styrgruppsmöte hålls må 11/3

