VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Studiebesök och seminarier:
-2 februari: ”Vad kan vi göra föra att nå målet fossilfri energi”. Seminarium på Brunnby Gård i
Västerås tillsammans med Mellanskog. Västerås Stift m.fl. deltog med föredrag om EU:s
skogspolitik (Mårten Gustavsson), Kyrkans skogar i Västerås (Stiftsjägmästare Eric Ling),
framtiden för småskalig vattenkraft (Christer Söderberg), om orimliga elnätsavgifter, en analys
(VUEF, Gunnar Öberg).
-7 april representerades VUEF på Elfordonsdagen med Elektrikern AB i Dingtuna. Evenemanget
var välbesökt och vi fick några nya medlemmar. Vi tackar Jimmy Wilhelmsson för ett fint
arrangemang.

- 22 april ordnades VUEF:s årsmöte på Motorhistoriska muséet i Köping. Vi fick en guidad rundtur
bland de vackra bilarna från en svunnen tid
.-7-8 september: Studieresa till Gävle tillsammans med Sörmlands Energiförening med besök på
Elvägen i Sandviken, Inresol AB:s industri, Järnvägsmuseet mm.
-22-23 september: Studieresa till Härnösand med besök på Peckas Naturodlingar och Absolicon
AB.
- 26 oktober: ”Akvaponik”, seminarium i Irsta Bygdegård om fiskodling och växtodling i symbios.
Representanter från Vattenbruk Ost och Jordbruksverket berättade om teknik och regelsystem mm.
Föreningen har också varit representerade på flera seminarier och evenemang i Västeråsområdet
bl.a. med Energirådgivarna och Cireko AB.
Styrelsen har träffats för fem möten under året.

Sociala media:
Föreningens hemsida, www.vuef.se och facebook-grupp har haft ett ökande besöks- och
medlemsantalantal och engagerar alltfler personer att delta i samtal om förnybar energi och
klimatfrågor. Facebookgruppen ”Aktieklubben hållbar framtid” har likaledes växt till ca 75
medlemmar. Ungdomsavdelningen med facebook-gruppen ”Unga klimathjältar” har ännu inte
riktigt tagit fart men kommer att under 2019 ha möjlighet att nå ut till flera bl.a. genom de
samarbetsprojekt som VUEF deltar i.
Om det VUES:s kommande verksamhet:
2019 har inletts med tre välbesökta seminarier om bl.a. solel och akvaponik. Årsmötesdagen med
elbilsmässan mm den 5 maj i Katrineholm förväntas bli ett intressant och välbesökt event.
Projekt där VUEF medverkar:
-Akvaponik, fiskodling på land är ett leaderprojekt i samarbete med Nestor AB som syftar till att
informera om en energi- och miljösmart modell för livsmedelsproduktion.
-Vindkraft i Västmanland i samarbete med Länsstyrelsen och Energimyndigheten med syfte att
utreda förutsättning för nyetablering av vindkraft i Västmanlands Län.
I en tid som alltmer fokuserar på förnybar energi, klimat och miljöfrågor har VUEF en
betydelsefull roll. Att följa utvecklingen och informera om möjliga vägar till en hållbar
framtid är en viktig del i detta arbete. Faktakoll och debatt hör också dit. Genom våra
medlemmars engagemang och idérikedom möts vi för intressanta och utvecklande möten och
kan sprida goda idéer vidare till flera i vår omgivning.
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