VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Studiebesök och seminarier:
-24 januari: ”Vad gör fastighetsbolaget Kungsleden för att kombinera lönsamhet med en
hållbar utveckling” på Aros kongresscenter: VD Biljana Persson tog oss med på en
spännande resa om hur hon styrt upp Kungsleden till ett av Sveriges framgångsrikaste
fastighetsbolag som också satsar stenhårt på hållbarhet.
-10 mars: VUEF och Sala Heby Solelförening bjuder in till seminarium med
fikastund och samtal på SHE:s kontor i Sala: -Ordförande Kenneth Mårtensson berättar
om Solelföreningens fantastiska utveckling från starten för 10 år sedan till idag. -Jan
Alriksson berättar om sin 7 kW solelanläggning som installerades 2013, hur den fungerat
och levererat ekonomiskt. -Liviu Voine från Solkraft Direkt AB berättar om Västerås
största solelprojekt i en bostadsrättsförening. -Gunnar Öberg, VUEF, berättar om
aquaponik-projektet: Kombinerad småskalig fisk- och växthusodling.
-5 maj: Stora Elbilsdagen på ETC Energikullen i Katrineholm: Ett mycket lyckat
arrangemang i samarbete med flera energiföreningar, SERO och ETC. Uppåt 1 000 besökare
fick se det senaste inom elbilar, möta energikunniga från våra föreningar, medlemmar och
samarbetspartners. Liksom flera föreningar genomförde VUEF sitt årsmöte under dagen. Den 6
maj hölls en intressant föreläsningsserie på Katrineholms Stadshotell där bl.a. energiminister
Anders Ygeman deltog. VUEF bidrog med VD:n för Phoenix Biopower, Henrik Båge som
berättade om Bolagets utveckling av ny, effektiv kraftvärmeförbränning av biobränsle för ökad
elproduktion.

-27 oktober: Besök på Fröshammars Gård söder om Arboga: Ägare Sune Kvist med fru
bjöd oss på ett intressant besök där deras fantastiska täljstenskamin utgjorde blickfånget. Också
det frikostiga fikabordet var mycket uppskattat.
-14 november: Solelträff på Trögdsgården i Veckholm. Ralf Timmerman från
Energiprojekt Mälardalen berättade om solelinstallationer för villa och lantbruk. Gunnar
berättade om den planerade solelinstallationen på Trögdsgården. Evenemanget genomfördes i
samarbete med Föreningen Trögsgården.
Projekt där VUEF medverkar:
-Hemakvaponi: fiskodling på land är ett leaderprojekt i samarbete med Nestor AB som syftar
till att informera om en energi- och miljösmart modell för livsmedelsproduktion. Under hösten
har tre intressanta studiebesök till olika mindre akvaponianläggningar i Stockholmsområdet
genomförts. Projekte fortsätter under under ytterligare 2 år. Hemakvaponi har en egen FB-sida
och kommer att få en egen hemsida.
-Nätverket vindkraft i Västmanland i samarbete med Länsstyrelsen och Agenda 2030 med
syfte att utreda förutsättning för nyetablering av vindkraft i Västmanlands Län. Ett flertal
seminarier, studiebesök och nätverksträffar har genomförts. Projektet avslutas den 30 mars -20.
Projektet har en egen FB-sida.
Övrigt:
-Föreningen har också varit representerade på flera seminarier och evenemang i
Västeråsområdet bl.a. Elfordonsdagen i Dingtuna med Elektrikern AB och Cireko:s konferens
på Steam Hotell.
-I Enköping har ett klimatnätverk startats under hösten. Möjligheter till samarbetsfördelar med
VUEF finns.
Styrelsen har träffats för sex styrelsemöten under året.
Sociala media:
Föreningens hemsida, www.vuef.se och facebook-grupp har haft ett ökande besöks- och
medlemsantal och har nu ca 300 medlemmar. Facebookgruppen ”Aktieklubben hållbar
framtid” har likaledes växt till ca 100 medlemmar. Ungdomsavdelningen med
facebook-gruppen ”Unga klimathjältar” har ännu inte ”vaknat till” men vi hoppas på tillväxt
under 2020.
Om VUFS:s verksamhet 2020:
-Den inplanerade vindkraftskonferensen 31 jan-1 februari på Kyrkbacksgården i Västerås var
en stor framgång med intressanta föredrag och många åhörare.

-VUEF medverkar även 2020 för att genomföra Elbilsdagen den 9 maj i samarbete med andra
energiföreningar, SERO och ETC.
-Flera spännande studiebesök ser vi fram emot. Bl.a. Villa Skönborg i Västerås, Målarberget
Vindkraftspark i norra Västmanland mm.

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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