VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
Om VUEF:s verksamhet 2020:
Föreningens verksamhet, har som så mycket annat i samhället påverkats kraftigt av
Coronapandemin. Många av de inplanerade aktiviteterna har fått ställas in eller skjutas på
framtiden. Vi har lärt oss alltmera om hur man kan utnyttja sociala media och även framgångsrikt
kunnat genomföra seminarier, möten och studiebesök på distans. Detta är något som vi kommer att
ha nytta av även då pandemin är över.
Studiebesök, seminarier mm:
-Vindkraftskonferensen 31 jan-1 februari på Kyrkbacksgården i Västerås som ingick i projektet
”Vindkraft i Västmanland” genomfördes som planerat precis innan pandemin satte stopp för större
sammankomster. Konferensen blev en stor framgång med intressanta föredrag och många åhörare.
-Årsmötet den 26 april hölls på Hovgården i Enköping. Innan årsmötet berättade Daniel
Magnergård, VD för Gruppsol AB om företaget och fördelarna med solel. Från Enköpingsföretaget Opigo AB deltog Fredrik Rikelius och Magnus Lind och berättade om problemfri
elbilsladdning i villa och flerfamiljshus. Det fanns möjlighet att även delta på mötet på distans via
nätuppkoppling.
-Den 22 oktober besökte vi Villa Skönborg i Västerås. Ett nybyggt passivhus som inte är anslutet
till elnätet och ända erbjuder alla moderna bekvämligheter och allra högsta komfort.
-Den 4 november höll vi ett seminarium på Hovgården som ingick i projektet ”Hemakvaponi” och
som även var intressant ur ett allmänt livsmedelsförsörjningsperspektiv. Professor Björn Frostells
föredrag satte in akvaponin i ett större perspektiv om de utmaningar som världen, med en växande
befolkning och ett förändrat klimat, ställs inför.

Projekt där VUEF medverkar:
-Hemakvaponi: Vårt leaderprojekt om fiskodling på land i kombination med växtodling fortsätter.
Under året har vi bedrivit fyra studiecirklar i Enköping och Västerås. Vi har också genomfört ett
flertal studiebesök till både större och mindre akvaponier. Projektet pågår också år 2021 och
avslutas i december.
-Nätverket vindkraft i Västmanland i samarbete med Länsstyrelsen och Agenda 2030 hade som
syfte att utreda förutsättningar för nyetablering av vindkraft i Västmanlands Län. Projektet
avslutades den 30 mars -20.
Styrelsen har träffats för fem styrelsemöten under året.
Övrigt: Föreningen gjorde ett utskick till 39 st utvalda företag med information om VUEF och ett
ex av tidningen ”förnybar Energi” samt erbjudande om företagsmedlemskap. Vidare skickades en
julhälsning till samtliga medlemmar med en snygg och praktisk shoppingkasse med
föreningsloggan på.
Sociala media:
Föreningens hemsida, www.vuef.se och facebook-grupp har haft ett ökande besöks- och
medlemsantalantal och har nu ca 350 medlemmar. Det kan noteras att vissa inlägg delas om och
om igen och når väldigt många människor. Facebookgruppen ”Aktieklubben hållbar framtid” har
likaledes växt till ca 140 medlemmar. Ungdomsavdelningen med facebook-gruppen ”Unga
klimathjältar” är vilande i avvaktan på nya, unga krafter som vi önskar varmt välkomna till
föreningen.
Under 2020 har förutom pandemin, mycket kommit att handla om klimat och energi.
Fortfarande ökar förbränningen av fossila bränslen men ändå har utsläppen av co2 minskat
med 7 % globalt jämfört med 2019. Utveckling av ny, klimatsmart teknik snabbas på
framförallt i Europa tack vare kraftiga stimulanspaket men även USA har efter
presidentskiftet ändrat riktning bort från fossilbränslen. Här hemma rullar alltfler elbilar
och utbudet av modeller ökar samtidigt som priserna sjunker. Vind-, bio- och solkraft ökar
sin andel av energiproduktionen inte bara i Sverige utan också i resten av världen. Kanske
kommer vi att minnas 2020 inte bara som corona-året utan också det år då supertankern,
världen la om rodret och långsamt, långsamt började gira mot förnybara mål.
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Västmanland Upplands Energiförening
Avtackning av Stefan Springmann vid årsmötet 2021-04-25
Stefan, du tillhör föreningens stöttepelare som lagt stort engagemang i föreningen under många år!

Du blev troligen medlem 1998 (lite osäkra noteringar).
Redan 2000 blev du invald som suppleant i styrelsen.
Du måste ha visat framfötterna redan då för 2002 blev du vice ordförande.
Två år senare, 2004 var det dags att axla ordförandeskapet!
Och ordförande var du ända till 2014 när Owe Lundgren avlöste dig och du fick vila dig som
suppleant i 3 år.
2017 var du tillbaka som styrelseledamot och 2018 blev du kassör, en syssla som du nu skött med
den äran fram till idag!

Inte nog med att du lagt mycket tid på Energiföreningen – du lever som du lär också!
Solfångare och vedeldning i ditt hus, med föredömligt snygg installation.
Vi måste komma på studiebesök hos dig snart!
En tredje glasruta monterade på tvåglasfönster gör stor nytta. Och så klart elbil på garageuppfarten!
Hade vi haft fler medlemmar som dig Stefan, hade Energiföreningen blomstrat ännu mer! Vi räknar
med att du i alla fall fortsätter som medlem och dyker upp allt som oftast på våra arrangemang.
Tusen tack för dina insatser!

(Applåder)
/Nils Larsson

Västmanland Upplands Energiförening
Avtackning av Roger Porsaeus vid årsmötet 2021-04-25
Roger, du ställde upp för en god sak då det behövdes som bäst! Med ditt goda humör och positiva
inställning är det alltid så enkelt att be dig om hjälp och det har varit roligt att ha dig med i styrelsen.
Vi har verkligen behövt din tjänstvillighet vid elbilsdagar och andra evenemang och det hoppas vi få
nytta av även i framtiden. Nu flyttar ni till Västerås och kommer ännu mer ”centralt” i
Energiföreningens verksamhetsområde så vi fortsätter att se dig som en engagerad och aktiv
medlem i VUEF.
Tusen tack för dina insatser!

(Applåder)
/Gunnar Öberg

Västmanland Upplands Energiförening
Avtackning av Anders Lindberg vid årsmötet 2021-04-25
Anders, du tillhör föreningens stöttepelare som troget har granskat och reviderat föreningens
verksamhet och räkenskaper under 29 år! Noga räknat började du som ersättare redan 1990 och vid
1991 års revision fick du rycka in som ersättare. Vid årsmötet 1992 valdes du som ordinarie revisor.
Ingen annan funktionär i Energiföreningen har innehaft sitt uppdrag lika länge som du!
När du började 1990 var Sven Svensson kassör. Han efterträddes av Egon Gunnarsson. Därefter tog
Urban Öhlén över. Birgit Bakkan och de senaste åren Stefan Springmann har fullgjort kassörssysslan.
Det är trotjänare som du Anders som ger föreningen lite stadga och kontinuitet.
Hade vi haft fler medlemmar som dig Anders, hade Energiföreningen blomstrat ännu mer! Vi räknar
med att du i alla fall fortsätter som medlem och dyker upp allt som oftast på våra arrangemang.
Tusen tack för dina insatser!

(Applåder)
/Nils Larsson

