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Ledare

Omställningen skapar möjligheter

L

eader Gränslandet är en
ideell organisation som under
programperioden 2007–2013
arbetar med Leader som metod i
landsbygdsprogrammet.
Föreningen består av åtta deltagande
kommuner; Hallsberg, Motala, Kumla,
Örebro, Finspång, Norrköping,
Katrineholm samt Vingåker. Dessutom
finns representanter från privat och
ideell sektor från varje kommun så
förankringen i området är hög.
Vi arbetar mycket med attitydförändring vilket skapar möjlighet för att nå
ett hållbart energisnålt samhälle där
resurser tas tillvara på ett energieffektivt
sätt utan att för den skull ge avkall på
det bekväma liv som vi vant oss vid. Att
också se möjligheter till ny sysselsättning
och ekonomisk tillväxt skapar en vilja till
förändring.
En av Leadermetodens styrkor är
samverkan mellan sektorerna och inom
sektorerna vilket är en nödvändighet för
att främja ett annat förhållningssätt till
våra resurser.
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Katrineholm vill visa goda exempel
– Som kommun ska vi bygga på
ett vettigt sätt.
Det slår kommunalrådet Göran
Dahlström fast och menar att
Katrineholm kan visa andra
kommuner flera goda exempel.

S

ambanden mellan ekonomi och
miljö har blivit allt tydligare
under de senaste åren. Miljön
påverkas av den ekonomiska aktiviteten
i samhället och hänger ihop med vår
konsumtion och livsstil. Detta ställer
krav på en redovisning som tydliggör
sambanden och utvecklingen över tid.
Miljöredovisning och gröna nyckeltal/
miljöindikatorer är verktyg för att
synliggöra miljöfrågorna för politiska
diskussioner och beslut.
Energiomställning skapar också
nya möjligheter för vår industri och
skapar arbetstillfällen för exempelvis
legotillverkarna som tidigare varit
beroende av bilindustrin.
Genom att lyfta fram småskalig energi
på lokal nivå hoppas vi kunna stimulera
kommuner och andra aktörer att se de
möjligheter som energiomställning ger.

Jag hoppas att ni blivit inspirerade
genom vår konferens och att ni ser
nya utmaningar på hemmaplan. Vi
återkommer med ytterligare en konferens

– Jag ska ju hälsa välkommen till
konferensen, och om vi inte hade gjort
något så hade vi nog hoppat förslaget
att vara med och arrangera energikonferensen. Men nu kan jag med
gott samvete visa vad vi har gjort och
inspirera andra kommuner.
Så sa Katrineholms kommunalråd
Göran Dahlström inför energikonferensen och gav sedan exempel på vad
det är som Katrineholm har gjort.
Däribland finns den internationellt
uppmärksammade ishallen som tack
vare ny kylteknik drar mycket mindre
än andra energislukande idrottsanläggningar.
– Det är ju inget märkvärdigt att
bygga en ishall men vi ska tänka på nya
sätt när det gäller energi och göra något
nytt som vi kan föra vidare till andra,
förklarar Göran Dahlström den växling
som Katrineholm är inne i.

i november då vi tar nya grepp på
omställningsarbetet!
Karina Veinhede

Tidning från energikonferensen i Katrineholm 3–4 juni 2010
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Katrineholms kommunalråd Göran Dahlström hälsade välkommen.

Tillbaks på spåret
Han berättar vidare om det logistikcentrum som håller på att växa fram
i Katrineholm där kommunen är med
och driver utvecklingen.
– 1862 byggde vi det gamla industrisamhället kring järnvägen. Nu har det
gått ett varv runt och vi bygger något
annat kring järnvägen. Lastbilarna ska
upp på järnvägarna och på det här sättet
drar vi vårt strå till stacken.

Vidare nämner han Johan Ehrenberg
– som Dahlström kallar ”en sköning”
– och dennes utställning med små
vindsnurror och solfångare på en kulle
i Katrineholm.
– Han hade idéer som passade in
och det är hans innovation. Men vi ska
finnas med och föregå med gott exempel. Så vi hyr två snurror som ska driva
en av våra förskolor.
”Vi vet ju faktiskt”
Även ett kommunalråd kan känna
frustration över att omställningsarbetet
inte går snabbare.
– Vad kommer de att säga om oss i
framtiden? Hur kunde de hålla på så
med bensinen och oljan?
Göran Dahlström menar att många
märkliga och felaktiga beslut i mänsklighetens historia kan förklaras med att
folk på den tiden inte hade mer kunskap. Men det försvaret har inte vi.
– Vi vet ju faktiskt. Vi har alla kunskaper. Det är annat som sätter käppar i
hjulen på storpolitisk nivå.
Därför är det desto viktigare att göra
insatser där man själv kan göra skillnad. Som att sopsortera bättre hemma.
Eller att i kommunen tänka energieffektivisering vid varje ombyggnation, nybyggnation, renovering. Som
Katrineholm gjort när fastighetsbolaget
lyckats sänka koldioxidutsläppen med
tusentals ton genom att utnyttja den
teknik som redan finns.
– Det är i den andan vi måste jobba
tillsammans, säger Göran Dahlström
och hoppas att konferensens deltagare
kan få med sig några goda exempel
hem till de egna kommunerna.
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En ny chans för landsbygden

Landsbygden kan spela en
avgörande roll i klimatfrågan
Med kossans hjälp kan landsbygden få en ny chans. En chans
att vara med i kampen mot
klimathotet. ”Ta den chansen”,
var Göran Perssons råd när han
talade vid energikonferensen i
Katrineholm.

Göran Persson ägnar mycket av sin tid åt klimat- och energifrågor. Bland annat som föreläsare vid energikonferensen i Katrineholm.

”Vi växer hela tiden genom
att lyssna och diskutera”
Mycket av hans tid går åt till energi- och
klimatfrågor nuförtiden. Både i de företag
där Göran Persson är aktiv och när han
föreläser.
– Enklast kan man säga att jag försöker göra det
begripligt vad som håller på att hända och vad vi
rimligen bör göra för att det inte ska hända, förklarar
den forne statsministern Göran Persson sin nuvarande
verksamhet.
– Det är svårt att ta till sig, säger Göran Persson
om klimatförändringarna. Vi märker inte så mycket
av det och när vi väl märker det kan det vara för sent.
Han är mycket bestämd när han säger att vi absolut
måste fasa ut oljan, gasen, kolet, de fossila bränslena.
Men han är samtidigt mån om att förklara att han
verkligen tror på att det finns lösningar och möjligheter.
”Inte enbart domedag”
– Det är inte enbart domedag. Jag tror mycket på ny
teknik. Jag tror inte att det är möjligt att lösa annars.
Klimatfrågan handlar om hur vi producerar, hur vi
konsumerar. Vi måste få ut mycket mer ur mycket,
mycket mindre.

När det gäller arrangemang som energikonferensen
så menar Göran Persson att det är rimligt att få med
sig fyra olika saker hem när man lämnar Katrineholm
efter två fullmatade dagar.
Det första är kunskap.
– Vi växer hela tiden genom att lyssna och diskutera.
Det andra är kontakter.
– Du träffar likasinnade, bygger nätverk.
Det tredje är konkreta tips och idéer att ta med sig
till sin egen verksamhet och produktion.
Det fjärde är något som Göran Persson liknar vid en
kyrkas funktion.
– Du får stimulans i din vardag. Ett ord på vägen.
Det kan väl duga.
Goda förutsättningar
Angående landsbygden så menar Göran Persson att
vi i Sverige har goda naturliga förutsättningar, men
att landsbygdens basnäringar måste vara konkurrenskraftiga och lönsamma.
Skogsbruket är och har länge varit lönsamt och
producerar dessutom mycket biobränsle, men det
svenska jordbruket måste bli mycket mer konkurrenskraftigt och lönsamt, enligt Persson.

Han pekar på att vi har enorma mängder mark,
hundratusentals hektar, som inte används till någonting alls.
– Vi kan odla mer energigrödor. Jag ser ingen konflikt med livsmedelsproduktionen.
Han återkommer till att just basnäringarna måste
finnas med för att landsbygden ska kunna utvecklas.
Att många projekt som syftat till att utveckla landsbygden inte varit särskilt väl genomtänkta just för att
de saknat den grunden i basnäringarna.
Ett bättre liv
Internationellt sett menar Göran Persson att det aldrig
kommer att gå att genomföra en omställning genom
att bara kräva uppoffringar av människor och göra
inskränkningar i deras liv.
Hans bestämda uppfattning är att det inte kommer
att vara möjligt att byta ut gammal dålig teknik mot
ny och göra processer ekologiska enbart genom övervakning, regleringar och förbud.
Det måste finnas ett budskap kopplat att du som
individ kan göra ditt liv bättre genom att göra en
förändring.
– What’s in it for me? Ett bättre liv. Ett bättre liv för
mina barn och barnbarn.

Göran Persson inledde sitt tal vid
energikonferensen i Katrineholm med
ett par rejäla bredsidor. Först mot de
marknadsförare – eller fåntrattar som
Persson kallade dem – som fått för sig
att lansera hans kära Sörmland som
”Stockholm Countryside”.
– Jag vill inte dö i Stockholms landsbygd. Jag vill dö i Sörmland. Jag har
levt i Sörmland, sa Göran Persson.
Han förklarade sedan hur viktigt det
är med en identitet, att höra hemma
någonstans för att vilja vara verksam
där.
Bredsida nummer två riktades mot
BP och vårt oljeberoende där vi blivit
så desperata i jakten på olja att vi tar
nästan risker som helst. Så desperata
att vi kan få för oss att sticka hål på
jordskorpan.

Alla utmaningar går att möta med
ny teknik som i regel redan är känd
menade han och sa att om vi kommer
fram till ett riktigt effektivt sätt att
fånga solenergin på då är vi på god
väg, för ”solen skiner som mest där
människan är som fattigast”.
– Det kommer, det måste komma,
slog Göran Persson fast.
Skulle det globala jordbruket skötas
lite bättre än idag så skulle de områden
där folk svälter kunna bli självförsörjande
Sverige är en skog
Sverige är gynnat på så sätt att vi är
ett glesbefolkat land som i stort sett
är en skog. Det ger oss mycket goda
förutsättningar att producera och ta till
vara på energi, vilket också görs inom
skogsbruket med omfattande produktion av biobränsle.
Men även jordbruket behöver utvecklas, bli mer lönsamt och få in nya
tankar för att återfå framtidstron, enligt
Persson.
För det första måstge vi utnyttja de
gigantiska arealer som ligger i träda

i Sverige och runtom i Europa för att
börja producera energigröda så att
jordbruket kan vara med i omställningsarbetet.
Men även djurhållningen går att
utveckla.
– Mulen är förutsättningen, sa Persson.
– Kulturlandskapet är mulens verk,
fortsatte han.
Göran Persson slog ett slag för
mjölkproducenterna men varnade samtidigt för att de är illa ute, vilket i sin
tur medför att livsmedelsindustrin är
illa ute och att matlandet Sverige kan
hamna i problem.
Via kossans mage
Om mjölkproduktionen däremot blir
lönsam igen kan den dra med sig att
det knyts nya småindustrier, mejerier
och charkuterier till de större gårdarna,
enligt Persson.
Han tog upp att det i Sörmland nu
finns fler hästar än kor och att de flesta
mjölkbönder i landet börjar närma
sig pensionsåldern. En ny generation
måste in och det finns möjligheter.

Vägen till lönsamma gårdar går via
kossans mage.
– Kossans mage är den absolut
bästa gasproducenten, sa Persson och
menade att om det går att utveckla den
industriella utvinningen av biogas ur
gödsel så finns det stora vinstchanser
för svenska mjölkgårdar.
Urgammal teknik som ny
– Processen är ganska enkel. Det är
urgammal teknik som använts i Kina
i 4 000 år.
Samtidigt är det ny teknik som gör
det möjligt att framställa biogas mer
effektivt småskaligt på enskilda gårdar. Teknik som också kan användas
i kommunernas reningsverk och för
att göra gas av avfall från all möjlig
energiproduktion.
– Jag är teknikoptimist, sa Persson
och menade att utvecklingen sker simultant i olika lokala initiativ världen
över och där måste den svenska landsbygden vara med.
– Landsbygden kan spela en avgörande roll. Ta den, och ta med kossan
och bonden!

Som en cancer
Göran Persson reflekterade också över
vad som skulle hända i Norge vid en
katastrof liknande den i Mexikanska
golfen, och jämförde det norska fiskets
betydelse med den svenska skogsexporten. Slutsatsen blev den som är
allmänt känd, att vi måste bli kvitt
beroendet av fossila bränslen.
Bredsida nummer tre riktades mot
mänsklighetens förhållande till klimatförändringen. Enligt Göran Persson
förhåller vi oss till den som till en
cancer. Vi blir så rädda att vi lurar oss
själva med att ”det är nog ingenting,
det går nog över, det känns inte så
farligt”.
Istället för att gå till läkare hoppas vi
på ett under och så är det för sent. Han
menade dock att vi fortfarande har tid
på oss, men inte mycket.
”Vi kan snåla”
– Vi kan snåla ofantligt mycket mer,
sa Göran Persson och menade att det
absolut enklaste sättet att ställa om till
ett mer hållbart samhälle är att använda
det vi använder på ett mycket effektivare sätt.

Katrineholms nuvarande kommunalråd Göran Dahlström och en av hans företrädare, Göran Persson, i
samspråk under energikonferensen. I Göran Perssons tal menade han att det finns mycket som vi sköter
illa men att chansen till omställning fortfarande finns och att landsbygden kan spela en avgörande roll i
det arbetet.
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Ingen brist på energi

Energin finns, tekniken finns
Den rena energin finns runtomkring oss. Det gäller bara att vi
blir bättre på att ta hand om
den, omvandla den och lagra
den tills vi behöver den.

Kjell Dävelid, energistrateg inom Katrineholms kommun, berättade hur han själv minskat sin klimatpåverkan genom aktiva val i vardagen.

Kombinationerna är nyckeln
Det finns inga mirakel, men det finns många
olika lösningar. Att hitta rätt kombination
av dem, av teknik, effektiviseringar och
egna val i vardagen – det är nyckeln till att
klimatomställningen ska gå i lås.
Ingen har en lösning. Ingen har EN lösning.
Ingen har en mirakelkur för att ställa om vår energiproduktion och -konsumtion till att bli hållbar.
Men väldigt många har små delar till en lösning.

Adam Jansson, Götene Gårdsgas,
talade om biogasproduktion.

Sätter vi ihop alla olika sådana delar till en fungerande kombination, då kan vi ha hittat nyckeln
som låser upp framtiden så att våra barn och barnbarn
kan få leva med vetskapen om att även deras barn och
barnbarn kan få chansen att leva ett gott liv.
Kombinationerna kan se ut på många olika sätt på
många olika plan. Jag som individ kan göra skillnad
genom relativt enkla metoder som att installera solvärme och att bara bli mer medveten i min vardagliga
energikonsumtion. På gårdsnivå kan det handla om

Göran Winkler, Låttra Gård, gör
bränsle av grässorten rörflen.

att blanda gödsel med foderspill för att få fram en
mer effektiv biogas. På kommunnivå kan det räcka
med att få in energitänket vid nybyggnationer i kombination med att ge invånare som vill förändra sin
vardag möjlighet att ställa bilen och cykla.
Men allra mest avgörande är nog ändå att få till rätt
kombination av människor som på olika sätt jobbar
mot samma mål. Att döma av de många samtal som
uppstod mellan deltagare under konferensen är sannolikheten stor att den kombinationen redan existerar.

Stig Högnäs, Vesam, om hur
energi kan lagras mer effektivt.

– Vi har ingen brist på energi. På
sommaren skyddar vi oss varje dag
från energi.
Orden yttras så självklart av energikonferensens sista talare Jörgen
Rogstam från IUC (Installatörernas
utbildningscentrum) att ingen reagerar
nämnvärt på det smått sensationella
som han säger.
För det är naturligtvis sant. Energi
finns överallt omkring oss. Ren energi.
Svårigheten ligger i att ta hand om den
energin effektivt. Omvandla den och
producera typer av energi som vi behöver, och kanske allra mest att lagra
energin tills vi behöver den.
Jörgen Rogstam berättar vidare om
hur man håller på att utveckla den
bergvärmeteknik som Sverige redan är
ledande på ytterligare. Han kallar
dagens vanligaste teknik med bergvärmepumpar för energibrunnar som
till slut kommer att sina. Men det
finns möjlighet att förvandla dessa
brunnar till energilager där man via
exempelvis solvärme fyller på med
energi så att den inte tar slut.
Även Stig Högnäs från Vesam förklarar hur förbättrad lagring och styrning kan effektivisera användningen
och minska behovet av energi med
många sköna, gröna procent.
Det syns och det snurrar
Flest frågor av föreläsarna får nog
Cecilia Andersson från Hela Sverige
ska leva. Det är inte förvånande.
Hennes ämne är det inom förnyelsebar
energiproduktion som syns mest och
diskuteras mest – vindkraften. De
större kraftverken och vindparkerna.

I dagsläget är det vanligt att byggen
av vindkraftverk överklagas. Cecilia
Andersson menar att mycket av irritationen kring vindkraften kommer av
att bolagen brister i kommunikationen
med närboende, att man helt glömmer
hur viktigt det är att sprida information
från första idéfrö till montering av den
sista vingen.
Vidare berättar hon om hur ägandet
kan se ut och hur trakten kring vindkraftverken kan gynnas. I Danmark
är det redan så att minst 20 procent
av kraftverken ska bjudas ut till lokalt
ägande. I Sverige är det ganska vanligt
med en så kallad bygdepeng, som kan
ge sockenföreningar och liknande
i trakten där vindkraften etableras
goda tillskott i kassan.
Vi kan gris, vi kan gräs
Det är inte bara vindkraftverk som
kan anses vara störande av närboende.
De flesta är nog positivt inställda till
närproducerade livsmedel. De flesta
har nog förståelse för att gårdar med
mjölk- och/eller grisproduktion behöver vara ganska stora för att klara
lönsamheten.
Men om en slaktgrisproducent vill
verka i närheten av människor – så
att det kött han eller hon producerar
verkligen blir närproducerat – och
samtidigt växa så att gården bär sig,
då kan det komma till ett störningsmoment. Lukten.
Adam Jansson från Götene Gårdsgas
berättar om en teknik vars sidoeffekt
faktiskt är att lukten kan minska. Det
handlar om att producera biogas av
gödsel. Ingen ny teknik i sig, men
den är inte särskilt etablerad i Sverige
än. Det är inte bara gödsel som kan
användas, kombinerar man gödseln
med foderspill eller grödor som potatis går det att få till en betydligt högre
produktion av biogas.

Gasen kan till och med bli så bra att
den kan användas som drivmedel, och
gårdarna kan bli mackar i framtiden.
Lukten minskar, vi kan få närproducerade livsmedel och biogasmackar
i områden där bensinstationer stänger.
Varför är då inte gårdsproduktionen av
biogas mer utvecklad i Sverige? Jo,
det krävs som sagt relativt stora gårdar
för att det ska vara lönsamt med de
anläggningar som krävs och investeringskostnaderna är ganska höga även
för dessa stora gårdar.
Svenska lantbrukare kan det där med
grisuppfödning, men de kan också det
där med gräsodling och det går också
att få energi av.
Låttra Gårds Göran Winkler berättar
om hur man börjat producera bränslebriketter av grästypen rörflen och
hur dessa kan användas vid sidan av
exempelvis träpellets för att fasa ut
oljeanvändningen för uppvärmning.
Skog och sol
Kombination är absolut det ord som
mest sammanfattar konferensens anda.
För Per Stenegard från BooForssjö
Energi handlar det om att kombinera
den starka traditionella skogsindustrin
i Sverige med sätt att ta hand om de
cirka 20 procent som ligger kvar i
skogen efter avverkning för att istället
göra bioenergi av det spillet.
För Nils Larsson från Svenska Solgruppen handlar det om att kombinera
med i stort sett allt annat. Inom solenergisektorn finns det redan relativt
billiga lösningar, och de går ofta att
enkelt anpassa till befintliga anläggningar, även i liten skala.
Även om vi försöker gömma oss för
solen ibland så bryr den sig ju inte om
våra bekymmer. Den fortsättter bara
att producera energi dag efter dag utan
att kräva oss på någon ersättning. En
kombination god som någon.

Frågorna var många. Till vänster Energilagringsprojektet vid Boda
Nils Larsson, Svenska Solgruppen. Kvarn var Bengt Olssons ämne.

Jörgen Rogstam, IUC, avslutade
föreläsningarna med att berätta
om utvecklingen när det gäller
att lagra och transportera energi
genom tid och rum.

Cecilia Andersson, Hela Sverige
ska leva, fick många frågor när
hon talade om sätt att äga vindkraftverk och hur en bygdepeng
kan gynna trakten kring verken.

”Träpellets kan bli ett drivmedel”,
sa Per Stenegard, BooForssjö.

Meningen med livet
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Meningen med livet

Vi kommer behöva
göra energi överallt
Johan Ehrenberg började göra sin egen el.
Nu vill han utbilda andra att göra samma sak
och menar att det är vad som krävs långsiktigt – att alla är med och gör något.
– Jag funderade på hur jag själv skulle kunna göra
något. Ville inte bara vänta på de stora lösningarna
utan göra något själv så länge och pressa på.
När Johan Ehrenberg fick klart för sig att det var
fullt lagligt att tillverka sin egen el så drog han igång
sin verksamhet. Men då väldigt få kunde något om
småskalig elproduktion bildade han bolaget Egen El
och nu säljer han solceller och små vindsnurror och
utbildar människor.
Han vill göra det till en folkrörelse och ser möjligheterna till det nu när de stora elbolagens ovilja lagt
sig och det är betydligt lättare att få hjälp av dem med
mätare.
– Den är 100 procent grön, vi vet att den är
klimatvänlig, säger han om solenergin och vindkraften.
Han menar att enskilda hushåll kan bli oberoende
åtminstone halva året med småskaliga lösningar, men
kanske måste fortsätta köpa lite el på vintern.
Testat själv
Johan Ehrenberg har testat alla produkterna själv,
och det fortsätter han att göra. Fast nu på ett mer synligt ställe. Han håller på att bygga upp en stor visningspark på en kulle utanför Katrineholm med en
rad olika typer av vindsnurror och solföljare, alltså
solceller som är rörliga och följer solens gång på
himlen.
– Tanken med kullen är att man själv ska kunna
lyssna, titta och känna. Solceller förstår man var de
ska sitta, men när det gäller vind får man tänka till
lite. Vill man ha snurran runt knuten eller ska man
sätta den i en backe? Sedan gör vi el också, det är inte
bara en utställning.
Om man bor i lägenhet menar Johan Ehrenberg
att det bör gå att diskutera med hyresvärden om att
hyra taket. Speciellt kommunala hyresvärdar borde
vara intresserade av att göra husen klimatsmarta,
tycker han.
Hela summan
Jämfört med större vindkraftverk som man kan gå in
och äga kooperativt så är finessen att man kopplar in
de små innanför sin egen mätare, behöver därmed inte
sälja elen först utan får hela summan av produktionen
själv.
Det går dessutom att göra mycket av arbetet själv.
Man får göra allt utom att koppla in snurrorna i elmätaren. Men Johan Ehrenberg är noga med att påpeka att han älskar vindkooperativ också.
Att det kommer att vara möjligt att gå till sin lokala
elbutik och köpa vindsnurror är Johan Ehrenberg inte
så övertygad om.
– Det tror jag inte. De kommer nog att finnas på
Coop Bygg om två, tre år. Men de är lite sega och
fega. Ikea vill sälja solceller. Det är färdiga, platta
paket så det passar dem, men de gör det inte än.

För att klara omställningen till en hållbar elproduktion menar Johan Ehrenberg att alla måste vara med
och bidra och att vi kommer att bli tvungna att producera el överallt.
– Nu skickar vi från Norrland och vi importerar kolkraft från Danmark. Men det blir en ny värld när oljan
ska bort. Sverige har haft storskaliga, billiga lösningar
i vattenkraften, men den kommer inte att räcka. Vi
behöver alla typer av lösningar och vi kommer att
behöva göra energi överallt. Tänk när vi har elbilar.
Det kommer att gå åt väldigt mycket el.
Kan produceras i Sverige
Johan Ehrenberg menar att det mycket väl skulle
kunna bli så att de små vindsnurrorna produceras
i Sverige och påpekar att det producerades vindkraftverk i Katrineholm redan för över hundra år sedan.
Kostnadsmässigt skulle snurrorna inte behöva bli dyrare än de tyska och kinesiska. Lokal produktion finns
redan delvis för vissa av Egen Els produkter.
– Jag har inget emot att Kina producerar bra saker
och jag har inget emot globalisering. Men jag är emot
att man inte försöker lokalt.
Istället för rondellhundar
På lång sikt ser Johan Ehrenberg en tid när varje by
och varje mindre kommun genom kombinationer av
lösningar kan bli självförsörjande. Det genom att integrera mängder av små lokala källor till de system som
redan finns i kommunerna.
Därför är det också viktigt att snurrorna är vackra så
folk vill ha dem i sin närhet. Han har också som målsättning att få kommuner att satsa på små vindsnurror
istället för rondellutsmyckningar. Men allra först ska
vindkullen i Katrineholm fyllas med fler snurror.

”Det här är vår generations chans att betyda något”
Han har hittat sitt kall, Johan Ehrenberg. Men
han är medveten om att det inte blir lätt.
– Det går inte att fly genom att flytta som tidigare. Hela klimatet står på spel.

Johan Ehrenberg guidar i visningsparken för
solföljare och små vindsnurror.

– Alla prognoser har varit för optimistiska, säger Johan
Ehrenberg angående klimatförändringarna och menar att det
diskuteras och pratas mycket men görs lite.
Ändå är han optimistisk och tror på att det fortfarande
finns tid, även om den är knapp.
– Jag tror på en lösning annars skulle jag inte vara här och
prata utan gå hem och odla potatis.
Enligt Johan Ehrenberg är det inte bara oljan som nått sin
peak. Inom tio år gäller det många andra råvaror och då blir

det än viktigare att alla känner att de kan vara med och
vill vara med och förändra.
Värdig utmaning
Han brinner till när han säger att det kanske inte är
lönsamt att rädda världen enligt vissa ekonomiska
kalkyler, men att det nog ändå är en ganska bra idé att
göra det och att vi bör sluta diskutera hur billigt vi kan
komma undan och istället fokusera på hur snabbt vi kan
lösa det. För det är osäkert vilken tid vi egentligen har
på oss, enligt Johan Ehrenberg.
– Vi måste göra mer ren energi än mänskligheten har
gjort totalt tidigare. Det är meningen med livet. Det är
en utmaning som är oss värdig. Det här är vår chans att

få säga att ”jag gjorde någonting”. Det är vår generations chans att betyda något.
Han menar att de tekniska lösningarna redan finns,
det gäller bara att förbättra dem. Medel för att ställa om
finns också hos konsumenter, hos företag och inom den
offentliga sektorn.
Om det surrar och burrar
Vi kan göra saker själva. Inte bara göra egen el utan
i första hand ändra konsumtionen på enkla sätt. Välja
led-lampor till exempel.
– Män gillar klimatomställning om det surrar och
burrar, säger Johan Ehrenberg retfullt och skickar en
passning till teknikföretagen att de måste komma in

i matchen för att den andra halvan av mänskligheten
också ska börja förstå.
Sedan ger han sig in på att exemplifiera vad vi i
Sverige kan göra redan idag utan att det krävs några
stora förändringar av energins egen infrastruktur.
– Jag tror på att skapa något där alla är en del. Det
finns 75 000 lantbruk. De har redan elnät i lagårdarna.
Att sätta upp 75 000 små vindkraftverk hos dessa lantbrukare ser han som fullt rimligt och fortsätter med än
mer svindlande siffror när det gäller den ännu enklare
solenergitekniken.
– Vi har 5 000 000 tak i Sverige, säger Johan Ehrenberg och man riktig ser hur han visualiserar en solcellsrevolution.
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Mat och kultur
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Studiebesök och mässa

Från teori till praktik
Efter de många seminarierna
var konferensdeltagarna förstås
väldigt sugna på att se konkreta
exempel på det som presenterats i ord och bild. Det fanns
tre olika studiebesök att välja
mellan.
Ett av studiebesöken gick till ishallen
vid Katrineholms Sportcentrum. Där
används koldioxid som kylbärare,
vilket har inneburit en mycket stor
energibesparing.
Dessutom återvinns värmen från
kylmaskineriet och används till att
hålla en konstgräsplan i närheten
öppen så att den som inte är så bra
på att åka skridsko kan spela fotboll
utomhus året runt.
Tekniken i ishallen har exporterats
till Ryssland, Kanada, Japan och till
och med tagits upp av byggare i det
vintersporttokiga Norge.

En annan typ av energi
Energi utan kultur är i längden
lika otänkbar som kultur utan
energi. Därför bjöds konferensdeltagarna även på en rad
olika kulturella upplevelser.
Lokal musikkultur med de unga
blåsarna i Katrineholms livaktiga
kulturskola inledde hela konferensen. Dessutom blev det både matkultur och kulturlandskap.
Det sörmländska kulturlandskapet visade sig från sin allra
soligaste sida under både fredagens
studiebesök och torsdagens resa

till Julita. Vid Julita Gård fick
konferensdeltagarna en guidad tur
genom trädgården med det artrika beståndet som är en del av
Sveriges lantbruksmuseum, och där
det finns genbanker för bland annat
äpple och rabarber.
Därpå avslutades kvällen med
sörmländsk matkultur i form av en
trerättersmiddag på Julita Wärdshus.
Till detta mer musikkultur under ett
mycket uppskattat framträdande av
Cecilia Ringkvist Trio. Den som vill
höra mer av henne kan höra av sig
till cecilia.ringkvist@telia.com.

Rörliga solfångare
Ett annat studiebesök gick till Johan
Ehrenbergs visningspark för solenergi
och små vindkraftverk precis utanför
Katrineholm.
När utflyktsbussen väl tagit sig den
trånga grusvägen fram till den fortfarande växande utställningskullen så
kunde besökarna känna, se och lyssna
på en rad olika vindsnurror.
Kanske hoppade någon också till
lite grann – som jag själv gjorde – när

en av de rörliga solfångarna knakade
igång och flyttade sig efter solen.
Kemisk lagring
Vid Boda Kvarn i det natursköna
Östra Vingåker visades ett Leaderprojekt för småskalig energilagring
som genomförs där just nu, och som
Östra Vingåkers Hembygdsförenings
ordförande Bengt Olsson tidigare
hade presenterat i ett av talen på torsdagen.
Det projektet går ut på att lagra
energi kemiskt på ett sådant sätt
att det passar hembygdsgårdar och
liknande där det kanske bara är verksamhet någon gång i veckan
Från ull till iphone
Konferensdeltagarna fick också konkreta exempel på sätt att spara energi
och ta hand om naturresurser hos utställarna på mässan i direkt anslutning
till konferensen.
Där fanns det också spännande kombinationer. Från hantverksframställda
ullprodukter till iphone-laddare med
solceller. Från en rik tradition att ta
vara på det naturen ger till modern
teknik för att minska klimatpåverkan
från de apparater som många av oss
blivit beroende av.
Väl tillbaks från studiebesöken på
fredagen var det dags att ta farväl och
med ett lunchpaket i handen vända
hemåt och bearbeta all information.

Kombinerat med föreläsningarna fanns det
chans att se praktiska exempel vid utställarna
och under studiebesöken till vindkullen, Boda
Kvarn och Katrineholms Sportcentrum.

Vi ses i november!
Stort tack till alla föreläsare,
utställare och deltagare för
att ni tillsammans gjorde
energikonferensen i Katrineholm 3–4 juni 2010 till en
positiv energikälla och stort
lycka till med ert fortsatta
omställningsarbete.
Leader Gränslandet
Bievägen 1
641 46 Katrineholm
kansli@granslandet.se
www.granslandet.se

