Projektet Folkbildning som redskap för energiomställning

föreläsare i Dalarna
Denna förteckning över föreläsare i Dalarna är avsedd att spridas till
medlemsorganisationerna i Dalarnas Bildningsförbund.
Anders Thuresson 2010-10-24
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Folkbildning som redskap för energiomställning
Projektet drivs av Dalarnas Bildningsförbund med ekonomiskt stöd från energimyndigheten
och i samarbete med EnergiIntelligent Dalarna vid Länsstyrelsen Dalarna. Projektet innebär
en omfattande folkbildningsinsats som ska nå minst 5 000 personer i Dalarna. Målet är att
minst hälften deltagarna ska göra faktiska förändringar i beteende och investeringar. Projektet
pågår augusti 2009 till juni 2011. Målet är att minst 500 folkbildningsaktiviteter ska
arrangeras i Dalarna. Det kan vara tematräffar, föreläsningar, studiecirklar och klimatsmart
fika. Aktiviteterna anpassas efter olika målgruppers intresseområden och utgångspunkter.
Aktiviteter och folkbildningsinsatser ska genomföras inom ämnesområdena: energi, miljö,
klimat och omställning. Deltagarna kommer att få del av fakta och information kring klimat
och energifrågor, de får möjlighet att diskutera och reflektera kring dessa och kring sin egen
roll i energiomställningen. Utvärdering av hur aktiviteten påverkat dem görs genom enkäter.

Rapportering och samverkan

När en folkbildningsinsats genomförts lämnar ett av studieförbund en rapport + enkäterna,
som nämnts ovan till Dalarns Bildningsförbund. För genomförd och rapporterat evenemang
fördelas medel från projektpotten på Dalarnas Bildningsförbund. Tanken är att så många
aktiviteter som möjligt ska genomföras i samverkan mellan ideel sektor, dvs föreingar och
studieförbund, och offentlig sektor, dvs olika förvaltingar på Dalarnas Kommuner. Det är
önskvärt att olika företag engageras när så är möjligt.

Om bilaga 1. Erfarenheter från Solcirklar i Leksand 2009.

Denna Solcirkel är ett bra exempel på samverkan mellan ideell sektor, offentlig sektor och
närningslivet. Ideel sektor är här LRF-Energilots Dalarna, Studieförbundet Vuxenskolan i
Leksand och Energi- och Klimatrådgivarna i Leksand, Rättvik och Gagnef. Som framgår av
slutorden i texten om cirkeln har flera av deltagarna gått från ord till handling som ett direkt
resultat av folkbildningsinsatsen.

Om bilaga 2. KLIMATFILMEN HOME – nu fri att visa på bio

Visning av filmerna "En obekväm sanning" och "I elfte timmen" har varit startskottet för
arbetet för energiomställning och minskad påverkan på klimat och miljö på många orter.
Ett exempel är "KlimatSmart Falun" ett nätverk som byggdes kring en visning av "I elfte
timmen" 12 september 2008. Nätverket levde vidare och startade sedan projektet
"MedvetnaVal" i Borlänge - Falun. I MedvetnaVal pågår ett kontinuerligt arbete med
"KlimatPirater -med rätt att kapa koldioxiden!" Läs mer på hemsidan: www.medvetnaval.se
På samma sätt skulle visningar av klimatfilmen Home kunna fungera på din ort. Därför finns
bilagan om filmen med. På Film i Dalarna har de koll på vilka personer man ska kontakta på
respektive biograf för samarbete kring filmvisningar på biograferna. Kontaktuppgifter till
Film i Dalarna finns i bilagan.

Kontaktpersoner på Dalarnas Bildningsförbund:

Anna Bergkvist, ABF Dalarna, e-post: anna.bergkvist@abf.se
Jan Ekebjär, Studiefrämjandet Södra Dalarna, e-post: jan.ekebjar@studieframjandet.se
Karin Örjes, Studieförbundet Vuxenskolan, e-post: karin.orjes@sv.se
Dalarnas Bildningsförbunds hemsida: www.dbf.se
Där finns kontaktuppgifter till nio studieförbund, fem folkhögskolor, Dalarnas Museum och
Länsbibliotek Dalarna.
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Anders Thuresson

Jag arbetar som projektledare för MedvetnaVal i Borlänge – Falun sedan oktober 2009.
Från min ungdom har jag varit aktiv i ”miljörörelsen”. Bland annat i Falu Miljögrupp. Åren
1979 – 80 var jag ordförande för Linje 3 – Folkkampanjen mot kärnkraft i Umeå. Några
månader var jag samtidigt anställd som länsorganisatör för Västerbottens län. Som tur var
hade kampanjen en mycket bra vice ordförande i Umeå. Under kampanjen föreläste jag om
det vi då kallade ”alternativ energi”. Mottryckskraft i industrin, kraftvärmeverk och vindkraft
pratade jag mig varm för. Mycket av detta är verkstad nu. Jag berättade om möjligheterna för
solvärme och solel. Där finns det fortfarande mycket att göra i Sverige!
Från början är jag teleingenjör. År 2001 tog jag en examen Musik- Ljud- och Bilproduktion
på Högskolan Dalarna. Programmet förberedde för arbete med den tekniska sidan av radiooch TV-produktion.
Jag berättar gärna om projektet MedvetnaVal. Hur har vi gjort? Vad är vitsen med att bygga
nätverk? Hur ser processerna kring kommunikation och beteendeförändringar ut? Blir det
några resultat?
Ett annat område jag kan undervisa är detta: Varför ska man spara el och energi? Hur gör
man? Lönar det sig?
Jag är sammankallande i Falu Bilpools PR-Grupp. Jag kan tala om hur en bilpool fungerar
och hur det går till att starta en.
Klimatsmart resande är ett annat område som jag gärna pratar om.
Jag kan hålla i seminarier i hela Dalarna.
I mån av tid kan jag ta engagemang både dagtid och kvällstid på vardagar.
Kontaktuppgifter:
Anders Thuresson
e-post: anders.thuresson@medvetnaval.se
Arbete: 073-075 46 00
Privat: 070-392 62 74
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Ann-Marie Svensson
Jag är utbildad civilekonom, anställd som medlemschef i JAK
Medlemsbank. Håller föredrag om räntans betydelse i kalkyler
vid investeringsbeslut.
Med en positiv diskonteringsränta i en kalkyl skjuter man
kostnader på framtiden samtidigt som man tar hem intäkterna
tidigt. Detta bygger på tilltron till en ständig ekonomisk
tillväxt och att kapital alltid förräntar sig. När nu inte detta
alltid sker sätts framtida generationers överlevnad på spel.
En räntefri ekonomi däremot, kräver varken ständig
ekonomisk tillväxt eller förräntning på kapital, vilket ger
större handlingsutrymme för att satsa på, för miljön, mer
hållbara investeringar.
Kontaktuppgifter: e-post: ann-marie.svensson@jak.se
tfn 0500-46 45 51, 070-685 63 11
Kan medverka både dagar och kvällar i hela Dalarna.

Bernt Lindberg
Jag har arbetat som miljöjournalist sedan 70-talet och också deltagit i forskningsprojekt i
egenskap av miljöpedagog. Är f n inblandad i ett projekt som går ut på att göra fordonsbränsle
från skogsråvara till bränslecellsfordon, BioMobilprojektet. Arbetar med att få till en
demonstrationsanläggning med den tekniken i Falun tillsammans med bl a Falu Energi och
Dalatrafik. Strävar efter småskaliga tillämpningar. Arbetat med frågor om kultur och
utveckling för konstnärsorganisationer i Sverige, bl a med vad som blev en Unescokonvention
om kulturell mångfald. Aktiv i Naturskyddsföreningen i Falubygden, bl a med Omställning
Falun, ett sätt att skapa en gemensam vision om ett framtida samhälle utan fossila bränslen.
Jag kan föreläsa om uppdaterad på fordonsutveckling, olika drivmedel (inkl peak oil) och
trafik/samhällsplanering. Livsstilsförändring och den (försummade) kopplingen mellan
mänsklig utveckling och samhällsutveckling.

Kontaktuppgifter
e-post: bernt-lindberg@telia.com
telefon: 023-299 12, 070-378 23 36
Egen webbsida: www.bernt-lindberg.se
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Björn Engström
Jag är 53 år och bor i Enviken där jag är trädgårdsmästare med omkring 50 års erfarenhet av
odling i enlighet med naturen utan användning av kemikalier. Vid problem försöker jag
analysera orsaken och bekämpar inte symtomen. Jag har provat att odlat många olika växter
och just nu finns i min visningsträdgård drygt 3000 olika växter, varav många är äldre sorter.
Jag har god kunskap om naturen och olika samband mellan växter, djur, insekter och svampar
både när det gäller trädgården och i naturen. Jag har tidigare också varit en aktiv småbrukare
med djurhållning. Jag har gjort omfattande studier om gammal välprövad kunskap som
använts i många olika sammanhang, för att leva resurssnålt och på ett skonsamt sätt mot
naturen och miljön. Jag har därför många idéer om hur man ska kunna använda äldre numera
bortglömd kunskap i modern tillämpning. Jag har ofta lite annorlunda vinklingar av hur man
ska leva så resurssnålt som möjligt med enkla metoder.
Jag har själv provat många av de äldre metoderna och genom mycket erfarenhetsutbyte med
äldre människor och omfattande arkivstudier har jag förstått mycket av syftet med de olika
metoderna. Jag är mycket flexibel och kan anpassa mina föredrag - samtal efter
omständigheterna.
Några av mina viktigaste ämnen är:
Odla skonsamt för naturen och klimatet
Ta tillvara vad naturen bjuder på
Komposten och gröngödsling.
Svenska alternativ till importerad mat.
Klimatsmart mat och mat efter årstid.
Handkraft med gratis motion eller maskinkraft med dyr motion

Jag kan medverka under dag, kvällar eller helger och i
hela länet efter önskemål.
Tel. 0246-23165 (sällan nåbar på mobil 070-2362187)
bjorn.en@telia.com
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Bo Staaf
Hållbarhetssamordnare och energi- och klimatrådgivare, Ludvika kommun
Har arbetat som miljö- och hälsoskyddsinspektör 1975-88. Sedan 2000 arbetar jag som
Agenda 21-samordnare (titeln kommer inom kort att ändras till hållbarhetssamordnare).
Sedan helt nyligen är jag också energi- och klimatrådgivare.
Jag har ganska lång erfarenhet av miljöfrågor och hållbar utveckling.
Mina ämnesområden är
hållbar utveckling i allmänhet
klimatförändring
konsumtions- och livsstilsfrågor

Jag kan medverka både dag- och kvällstid inom Ludvika kommun.
Dock inte måndagskvällar då jag har körträning.
Tel 0240-861 06 eller 0240-861 50
bo.staaf@ludvika.se
Hemsida:
http://ludvika.se/byggabomiljo/energi/radgivningochtips.4.36ed731e127e26ace10800023699.
html
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Bonnie Nilzon
Jag heter Bonnie Nilzon, är född 1948 och är bosatt i Gustafs i södra Dalarna. Jag blev tidigt
intresserad av naturen och hade redan i tredje klass i småskolan bestämt att jag skulle bli
skogvaktare. Det blev jag också men då hade man bytt namn till skogstekniker. Jag kom dock
inte att arbeta som sådan då jag dessförinnan träffat en bonddotter som fick mig att välja
jorden i stället för skogen, nåja en del skogsbruk blev det allt då fastigheten också innehöll en
del skogsmark. Jordbruket lade vi om 1989 till KRAV med ekologisk mjölkproduktion.
Härigenom har jag en hel del kunskap om både ekologisk produktion och KRAVs regelverk.
Jag har hela tiden varit en föreningsmänniska med uppdrag i Fältbiologerna,
Naturskyddsföreningen, Milko och Ekologiska Lantbrukarna både på lokal, distrikts som
riksnivå. Inom Naturskyddsföreningen har jag även under nio år arbetat som
naturskyddskonsulent på halvtid parallellt med mitt arbete som mjölkbonde.
Under min tid i Naturskyddsföreningen fick jag vara med om införandet av miljömärkningen
”Bra miljöval” liksom ”Bra miljöval el” och skogsmärkningen FSC och blev på så sätt
förtrogen med vad de står för. Mina kunskaper om energi har jag införskaffat främst under
Folkkampanjen mot kärnkraft där jag var ordförande för Säteravdelningen.
Vi avslutade vår mjölkproduktion 2006, då jag led av stora höftproblem. Efter en lyckad
operation 2009 är jag nu helt återställd och har startat en konsultverksamhet kring det
hyggesfria skogsbruket med namnet Bodbäcken skog. Jag har vidareutbildat mig och fick i
juni 2009 ett certifikat i trädmärkning enligt den s.k. Naturkulturmetoden.
Jag håller föredrag kring Ekologiskt jordbruk och Hyggesfritt skogsbruk, båda anser jag
vara ett steg mot ett mera hållbart användande av de viktiga resurserna jorden och skogen.
Jag kan medverka både dagtid som kvällstid och även under helgdagar efter
överenskommelse. Jag reser i hela Dalarna med angränsande län.
Kontaktinformation
Bodbäckens gård HB
Bonnie Nilzon
Bodarne 17
783 95 Gustafs
072-203 00 18
b.f.nilzon@live.se
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Camilla Sparring
Camillas matuppror, jag driver frågor om matkvalitet i den offentliga restaurangen. Jag
försöker att få våra kommuner att tänka ur ett klimatvänligt perspektiv med transporter och
även hur man kan minimera allt matsvinn (vilket i sig är en enorm klimat påverkan).
Att inspirera till förändring och förbättring när det gäller maten på vårat bord och maten i de
kommunala restaurangerna, med gästen som fokus.
Ta makten över maten, hur gör man för att införa matglädje.

Kontaktuppgifter: 070-40 64 445
camillasmatuppror@live.se
Jag kan medverka (dag/kväll, aldrig viss dag etc.) Var? Hela Dalarna eller viss ort?
Dagtid passar bäst, även kvällstid om det tryter, inte Fredagar eller helger ( då jag har två små
barn som jag älskar att umgås med).
Hemsida: www.camillasmatuppror.se
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Göran Bryntse
Göran Bryntse, Tekn Dr, född 1946
ordf. i Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen
ordf. i SEROs sektion för effektivare energianvändning
styrelseledamot i SERO ( = Sveriges Energiföreningars Riksorganisation)
styrelseledamot i Dala Energiförening
Expert åt Miljödepartementet i kärnkraftsfrågor
Universitetslektor i Grafisk Teknik vid Högskolan Dalarna 1984-2008
Svensk projektledare för EU-projektet REPAP vars syfte är att öka tillförseln av förnybar
energi. Har byggt solfångare på mitt tak 1993 som fungerat utmärkt.
Ledamot i Länsstyrelsens referensgrupp för programmet Energiintelligent Dalarna.
Expert i Vattenkraft och Miljö, SOU 1976:28, styrelseledamot i Vattenkraftberednigen, SOU
1983:49.
Jag föreläser om energi- och miljöfrågor, speciellt effektivare energianvändning men också
hur Sverige kan få en hållbar energiförsörjning baserat på enbart förnybar energi. Jag är gärna
gästföreläsare i studiecirklar och vid seminarier. Kan också hålla i studiecirklar.

Kontaktuppgifter. goran.bryntse@falubo.se
023-301 61 mobil: 070-621 71 96
Jag är med i Facebook under eget namn, dvs. göran bryntse
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Johan Hallberg
Johan Hallberg, bor i Hedemora, arbetar 50% som distriktsläkare vid Hedemora vårdcentral
och övrig tid fördelad på projekt kring frågor som rör hälsofrämjande arbete och hållbar
utveckling såväl i uppdrag inom landstinget Dalarna som utanför landstingsvärlden. Under
senhösten-vintern 2009 publicerar Socialstyrelsen en rapport med titeln ”Främja hälsa – en
nyckel till hållbar utveckling” med Johan Hallberg som författare.
Hälsofrämjande som strategi för hållbar utveckling är det grundtema som återkommer i alla
föreläsningar som kan rikta sig till alla typer av grupper. Pekar på möjligheten att göra
frågorna som ingår i begreppet hållbar utveckling tillgängliga i vardagen (inklusive
yrkesutövningen) för alla. Kan presentera dessa förhållanden rent generellt eller vid önskemål
fokusera på enskilda hälsofrämjande faktorers betydelse för hälsa och en hållbar
samhällsutveckling. Har ett brett kunnande både om hälsofrämjande och hållbar utveckling.

Nås i egen firma, Naturnus,
e-postadressen: naturnus@telia.com
alternativt johan.hallberg@ltdalarna.se
Medverkar vid föreläsningar i hela Dalarna i första hand
dagtid/kvällstid udda veckor.
Ingen webbsida ännu.
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Johanna Karlman
Här kommer en kort presentation av mig och vad jag kan tänka
mig att tala om. Mina erfarenheter kommer från åren i skolan
och som förälder. Jag har varit engagerad i miljöråd, försökt
driva miljöfrågor i skolan samt suttit med i kommunens Gå- och
cyklagrupp. Jag har sedan tonåren haft ett genuint intresse för
allt vad hållbar utveckling innebär.
Jag heter Johanna Karlman, är snart 46 år och bor i Falun
tillsammans med mina barn och min sambo Anders. Jag är lärare
och har främst jobbat med de yngre eleverna. Jag har alltid
engagerat mig i miljöfrågor.
Jag kan tala om hur man i skolan arbetar aktivt för att få elever
att gå och cykla till skolan, hur man i Falun försökt starta
"Vandrande skolbussar" och hur man behöver engagera föräldrar.
Jag kan även tala om hur man kan arbeta med energifrågor med yngre elever i skolan.
e-post: jokarlman63@hotmail.com
Telefon hem: 023-299 80

Mobil: 070-714 41 78

Karin Hedlund
Jag heter Karin Hedlund och driver företaget Karins Kost & Sport på Hälsogränden i
Hedemora. Utbildade mig till kostrådgivare 2005 och har sedan dess arbetat halvtid med
detta. Kockyrket har jag haft sedan 1986 men har sedan 2005 trappat ned till halvtid.
De senaste 20 åren har jag arbetat som kock på en förskola i Hedemora och detta är
fortfarande otroligt inspirerande.
Har alltid haft ett brinnande intresse av matlagning men även av sport och hälsa rent allmänt.
De områden som jag föreläser inom som kan passa detta projekt:
• ”Barns mat” rekommendationer och råd för bra matvanor.
• ”Ät för livet” om att göra smarta matval.
• ”Matinspirerad kostföreläsning” Praktiska råd för att lyckas i köket.
Jag arbetar eftermiddagstid i första hand men kan även
kvällstid i viss mån. Hedemora, Avesta, Säter, Falun och
Borlänge men även andra närliggande byar och orter finns i
min arbetskarta.
Karin Hedlund, Berga 132, 776 97 Dala.Husby
Besöksadress: Hälsogränden
Ämbetsgatan 6, 776 30 Hedemora
e-post kostochsport@telia.com
Mobil. 070-280 08 47
Hemsida: www.halsogranden.se
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Kåre Olsson
Naturvetare (organisk kemi) och har under lång tid arbetat med frågor som rör människans
miljöpåverkan och förutsättningarna inför framtiden. Under många år ansvarat för
folkhögskolekursen Resursbevarande försörjning som är förlagd till Skattungbyn i Orsa
kommun. För närvarande engagerad i ideellt arbete och lokal utveckling.
Jag vill gärna diskutera de grundläggande frågor som människans påverkan på sin omgivning
reser. Vad innebär det för oss som människor att vi nått gränserna för naturens förmåga att
klara av våra verksamheter? Klimatfrågor på djupet, livsstilsfrågor, etiska ställningstaganden
är sådan som rör detta. Även hur vi som enskilda personer utformar vår egen livsföring eller
som medborgare väljer att styra vårt samhälle är sådant som har med detta att göra.

Kåre Olssson
1225@telia.com
070-6905580
Var och när jag kan medverka är en rent praktisk fråga. Det mesta går att diskutera och finna
lösningar på.
Någon egen webbsida har jag inte och finns inte på Facebook heller
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Lillian Lundin Stöt
Arbetar på Naturskyddsföreningen Dalarnas länskansli i Mora. Har tidigare arbetat som
miljöinformatör, Agenda 21-samordnare och miljö- och hälsoskyddsinspektör. Utbildad
biolog vid Umeå Universitet och närnaturguide via Naturskyddsföreningen.
Intressen: natur & miljö, trädgård, idrott och dans. Gift och två barn.
Ämnesområde eller rubrik och kort beskrivning av insatser du kan göra.
Mat och klimat, Bilen, biffen och bostaden - det här kan du göra för miljön, Handla
Miljövänligt, Klimatguidning i naturen eller mataffären m.m.

Kontaktuppgifter: e-post, telefon och mobil.
lillian.lundin@naturskyddsforeningen.se
0250-166 33, 070-273 91 55.
När kan du medverka (dag/kväll, aldrig viss dag etc.)
Helst dagtid, men kvällar och helger också möjligt.
Var? Hela Dalarna, men helst runt Siljan. Anpassat efter tågtider!
Egen webbsida, face book eller liknande.
www.naturskyddsforeningen.se/dalarna Facebook
_______________________________
Länskonsulent Lillian Lundin Stöt
Naturskyddsföreningen i Dalarna
c/o Mora Folkhögskola
Yvradsv. 29, 792 34 Mora
Tel/fax 0250-166 33, 070-273 91 55
kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se
www.naturskyddsforeningen.se/dalarna
Välkommen som medlem!
http://www.naturskyddsforeningen.se/bli-medlem/
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Marit Ragnarsson
Jag är företagsekonom med bakgrund i landsbygden som har arbetat med miljöfrågor i olika
former under större delen av mitt liv. På lokal nivå, som tjänsteman och som politiker på
kommunal nivå, i miljörörelsen, inom länsstyrelsen samt i regeringen. Under 2007 arbetade
jag som politiskt sakkunnig åt miljöministern med ansvar för bl a klimatfrågor och
internationella miljöfrågor.
För tillfället arbetar jag med klimatfrågan som bloggare, föreläsare, krönikör och skribent i
tidningen Miljöaktuellt.
Jag följer fortsatt ingående de globala klimatförhandlingarna och medverkar som rapportör
vid större sammankomster såsom Köpenhamnsmötet. Därutöver följer jag med intresse
utvecklingen på nationell nivå. Jag och min familj bor i Gustafs i Dalarna.
Vilka insatser jag kan göra inom folkbildning
Som föreläsare vill jag skapa motivation och inspirera genom att se möjligheter.
Jag försöker förklara komplexa frågor på ett pedagogiskt sätt och sätter gärna in dem i ett
större sammanhang. Målet är inte att driva en egen linje, utan låta lyssnaren bilda sig en egen
uppfattning. Däremot vill jag gärna öka förståelsen mellan olika grupper i samhället, varför
jag gärna kallar mig brobyggare.
Spelar det någon roll?
Föreläsningar om klimat- och energifrågan i ett större sammanhang. Att öka
miljömotivationen.
En ny global klimatöverenskommelse
Föreläsningar om Köpenhamnsmötet och kärnfrågorna för att klara klimatet.
Konsumtion och livsstil
Föreläsningar om klimatsmart livsstil och hållbar konsumtion. Att ta initiativ och vara
förebild.
Mat och klimat
Föreläsningar om livsmedelsproduktionens klimatpåverkan och om klimatsmarta matvanor.

Kontakt
Marit Ragnarsson, Österby 93, 783 95 Gustafs.
marit.ragnarsson@live.se
Brobyggarbloggen
En blogg av Marit Ragnarsson om globala miljöfrågor
www.brobyggarbloggen.blogspot.com
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Uno Lundback
Mitt namn är Uno Lundback och jag bor i Siljansnäs. Jag har drygt 25 års samlad erfarenhet
av försäljning/marknadsföring/projektledning/Agenda 21 samt 16 års erfarenhet av
företagsledning i delägda företag. Idag arbetar jag som handläggare på Riksorganisationen
Hela Sverige ska leva. Mitt uppdrag där är att sprida erfarenheter och inspirera människor till
att ta ett större ansvar för sin egen och sin hembygds utveckling. Ett av mina stora intressen är
miljöfrågor och den utmaning som vi nu står inför. Därför har jag 2007 - 2009 varit
projektledare för "Hållbara bygder" och jag sitter i styrgruppen för "Omställning
Sverige/Transition Sweden". Vid sidan av mitt ordinarie arbete har jag under ca 20 år
engagerat mig för att hembygden skall ha en positiv utvecklingstrend.
Ämnesområden:
Miljöfrågor, Lokal mobilisering, Information om Omställning Sverige/Transition Sweden,
Rubriker:
Vi ställer om Dalarna!
Hur skapar vi en omställningsplan för vår bygd?
Hur bygger vi kommunala partnerskap?

Mina kontaktuppgifter är
Uno Lundback
e-post: uno@lundback.eu
Mobil: 070-600 04 30

16 (23)

Centrum för solenergi vid Högskolan Dalarna
SERC är engagerad i såväl forskning som undervisning och i aktiviteter
som vänder sig till samhället utanför akademin såsom skolor och
verksamhet öppen för allmänheten. Bland de FoU-projekt som genomförs
finns teknikutvecklings- och utvärderingsprojekt tillsammans med företag,
grundläggande studier av olika tekniska lösningar och
samhällsvetenskapliga studier kring energipolitiska beslut och acceptans
av olika energitekniker.
FoU-verksamheten är framförallt inriktad på småskalig
energiproduktion och energianvändning. För närvarande satsas
speciellt på fem forskningsteman:
* Solvärme- och bioenergisystem
* Energiomställning och samhällsprocesser
* Solvärmesystem med hög täckningsgrad
* Solel och småskalig elgenerering
* Byggnader och energi
SERC samarbetar med ett flertal institutioner och organisationer, både nationellt och
internationellt. Våra doktorander är knutna till ett flertal olika universitet och högskolor i
Sverige, och vi deltar aktivt i olika verksamheter såväl regionalt (t ex genom GDE-net),
nationellt, samt internationellt (t ex genom IEA SHCP samt nordiska- och EU-projekt).
SERC ansvarar för två utbildningsprogram: Ettårigt magisterprogram i solenergiteknik:
ESES, European Solar Engineering School och tvåårigt energiteknikerprogram.
Vi ger även kortare solenergikurser samt olika utåtriktade seminarier som mer direkt riktar sig
till konsumenter och företag inom energibranschen.
Sedan starten för 25 år har verksamheten vid SERC stadigt vuxit och mognat akademiskt till
en stor och aktiv forskargrupp. Vi nöjer oss inte med detta utan vill fortsätta utvecklas i vår
roll som en viktig aktör för teknisk utveckling och ökad användning av småskalig
förnyelsebar energiteknik. Vår gemensamma vision har formulerats på följande sätt:
SERC ska 2010 vara ledande i Sverige, betydande i Europa samt intressant i världen inom
tvärvetenskaplig forskning som bidrar till en ordnad och fredlig förändring av samhällets
försörjningssystem (allt är ändligt i rummet) till förnybara energikällor som bidrar till en
social, ekonomisk och ekologisk samhällsutveckling. Detta ska åstadkommas genom att:
- Utbilda människor för verksamhet inom
- Forska inom
- Samverka inom
1. Energiförsörjning och resurshantering, särskilt solenergi och bioenergi
2. Samhälleliga och kulturella processer med anknytning till ovanstående
3. Implementering av tekniska och samhällsvetenskapliga forskningsresultat
Kontaktperson: Ulrika Eckersand
e-post: uec@du.se
Telefon: 023-77 87 10
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Dala Energiförening
Det som i dag heter Dala Energiförening kallades från början Gävle –
Dala Energiförening − Denna förening såg dagens ljus i Gävle redan år
1986.
Dala Energiförening är en ideell och politiskt obunden förening som vill:
•
•
•

Verka för energieffektiviseringar
Skapa intresse och öka kunskaperna kring förnybar energi
Se till att ovanstående också tillämpas.

Detta gör föreningen via bl a medlemsblad, temanummer, studiebesök och föreläsningar.
Under årens lopp har Dala Energiförening haft ett intimt samarbete med olika företag,
kommuner och organisationer, däribland Energimyndigheten, Länsstyrelsen och Stiftelsen
Teknikdalen.
Föreningen har också kunnat engagera intressanta föreläsare. Till dessa hör bl a Mats
Wolgast, Tomas Kåberger, Anders Wijkman, Sven Sandström, Christian Azar och Johan
Smeds.
Dala Energiförening var en av initiativtagarna till energidagen EnergiIntelligent Dalarna, i
Teknikdalen Borlänge, som numera årligen lockar bortåt 300 deltagare. Fortfarande spelar
Dala Energiförening en aktiv roll i förberedelserna och förverkligandet av denna dag. Namnet
EnergiIntelligent Dalarna tillkom på ett initiativ från Dala Energiförening.
För övrigt är Dala Energiförening en lokalavdelning inom Sero, Sveriges
Energiföreningars Riksorganisation. Dess tidning Sero - journalen,
utkommer årligen med fyra nummer i en upplaga om 4000 ex. På
riksplanet är delar av Sero:s styrelse djupt engagerade i olika typer av
energifrågor via bl a pressreleaser och remissyttranden. Internationellt
deltar även Sero i olika energisammanhang
Många av föreningens medlemmar är miljö- och energiengagerade och har stora kunskaper
kring bl a energieffektiviseringar och förnybar energi. Dala Energiförening skulle därför
möjligen kunna förmedla namn/kontakter på lämpliga föreläsare eller samtalsledare
Kontakta i så fall Dennis Adås.
Telefon: 023-296 85. E-post: dennis.adas@telia.com
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Bilaga 1

Erfarenheter från SOLCIRKLAR i Leksand 2009
Från maj till september 2009 kördes två studiecirklar i solvärme. Arrangörer var
Energi- och klimatrådgivningen Leksand, Rättvik, Gagnef tillsammans med
Studieförbundet Vuxenskolan och LRF. I de två studiecirklarna ingick 12 personer i
varje och de bestod av fem träffar var, plus en gemensam föreläsning. Första och
sista gången var träffen hos Klaus Lorenz i Djurmo, på hans företag Solentek, där
han säljer solfångare mm. De tre träffarna i mitten förlades till Miljö- och byggkontoret
i Leksand och cirkeldeltagarna hjälptes åt att diskutera Lars Andréns Solvärmeboken
och att rita upp sina egna pannrum och värmesystem. Efter sista gången kunde
cirkeldeltagarna sambeställa solfångare från Solentek till rabatterat pris om de ville.

Bakgrund

Energi- och Klimatrådgivningen ordnade en solenergiföreläsning i Leksand 25/3 2009 med
Lars Andrén och Mattias Gustafsson. Annons gick ut i lokalbladen både i Leksand, Rättvik
och Gagnef. Föreläsningen var tvådelad – första delen 16.00-17.30 var för branschfolk
installatörer, fastighetsskötare osv. Andra delen 18.00-19.30 var för allmänheten. Gensvaret
var enormt positivt och besökarantalet stort både bland branschfolk och allmänhet. Totalt ca
250 personer! Ett tiotal personer anmälde då spontant intresse för att delta i en kurs i
självbyggeri av solfångare. Även LRF hade då haft en sol-drive nyligen med föredrag på
kulturhuset i Leksand och studiebesök på Solentek i Djurmo. LRF hade också drygt tio
intresserade av en kurs i solvärme. Vi pratade ihop oss om samordning istället för att köra i
olika ”stuprör”. Vuxenskolan hade ordnat själbyggarkurser förut.
Till de som redan anmält intresse skickades en inbjudan att delta i en cirkel. Inga annonser
sattes in men antalet intresserade ökade ändå så vi fick 12 i varje och fick säga nej till några
som inte fick plats.

Vår tanke med en ny sorts studiecirkel i solvärme

Både Lars Andrén och Klaus Lorenz menade att en solvärmekurs idag oftast inte ser ut som
på 1990-talet. Det finns ingen ekonomi i att bygga sin egen solfångare ”från scratch” längre.
Materialet kostar så pass mycket att köpa in så det blir oftast billigare att köpa färdiga paneler
och få bidraget (max 7500 kr) - vilket man inte får vid självbygge. Och samtidigt är de köpta
bättre, kvalitetsprovade och märkta av SP (ett krav för bidraget), och man får garantier. Det
finns däremot stora pengar att spara på att lära sig göra så mycket som möjligt av
installationen själv. Om någon har specialintresse och ändå själv vill bygga själva solfångaren
”från scratch” så kan man visst göra det, men inte av ekonomiska skäl.
Klaus är mycket inspirerande föreläsare och erfaren på olika sorters tekniska/praktiska
konstruktioner och kan ge handfasta råd.
Administrativa cirkelledare var Annika Varghans, Energi- och klimatrådgivare, och Lena
Burman, Vuxenskolan. Även Denise Fahlander från LRF var med vid en del tillfällen.
Cirklarna byggde på självstudier och diskussioner. Så här skrev vi i inbjudan till i cirklarna:
”Vi lär oss mer om olika typer av solfångare, placering, takvinklar, montering,
ackumulatortankar, rördragning, förväntade effekter, samspel med befintlig värmekälla och
gör egna ritningar och beräkningar. Vi inventerar kanske också marknaden på olika märken
av solfångare och olika återförsäljare och installatörer. Eventuellt besöker vi några hus och
pannrum för att se på olika lösningar. Cirkeln utformas till stor del av cirkelmedlemmarna
själva och blir vad vi tillsammans gör den till.”
En tanke med cirklarna, som vi också klart uttalade, var att vi kan hjälpa varandra. Inte bara
med att tänka ut bra lösningar, utan också handgripligen. Man behöver vara flera när man
baxar in en ackumulatortank eller lyfter upp solfångare på taket. Vi har också olika
kompetenser som kan komplettera varandra.
19 (23)

Kurslitteratur och kostnad

Som kurslitteratur använde vi Solvärmeboken av Lars Andrén. Vuxenskolan har också en
studievägledning till den, som vi inte direkt följde. Studiecirkeln kostade endast 350 kr
inklusive bok och lätt fika vid varje träff, samt två studiebesök med föredrag på Solentek.
Vuxenskolan stod för utskick och höll i det ekonomiska. Klaus kostade 1000 kr x 4 kvällar.
Vi har delat ut tryckta broschyrer om solvärme från både Energimyndigheten och Svensk
Solenergi, kopior på utdrag från nätet från SP om testade solfångare, solvärmeartiklar etc.
Vi har diskuterat solvärmestöd och ROT-avdrag. På våren såg det ut som man kunde
kombinera de två, enligt info från skatteverket, men till hösten klargjordes tyvärr att så inte
var fallet. Ansökningsblanketter för solvärmestöd och solcellsbidrag har delats ut.

Cirklarnas upplägg

Från början var det bestämt med 5 träffar per cirkel, varav den första träffen (maj) och och
den sista (sept) hos Klaus Lorenz i Djurmo. De andra tre träffarna i Leksand med självstudier
och ett sommaruppehåll från mitten av juni till mitten av augusti. Under cirkelns gång kom
det upp flera saker som inte planerats från början. Tex. hade vi en extra träff gemensamt med
båda cirklarna med en föreläsning av Göran Bryntse. Båda cirklarna hade vid träff nr 3 besök
av Sören Jonsson och hans son Magnus (nybliven energitekniker) som tillsammans
redogjorde för deras värmelösning; bergvärmepump i kombination med sol. De har en
elförbrukning på 3200 kWh per år för värme och varmvatten. Solcirkel nr. 1 åkte också på
studiebesök hem till en cirkeldeltagare som redan har solfångare.
TRÄFF 1 På Solentek i Djurmo kl. 18.30 – ca 21.00 (Samåkning från Leksand)
Cirkel 1 måndag 18/5
Cirkel2 måndag 25/5
Klaus Lorenz satte igång oss med mycket basfakta, material från Solentek, och gav oss
hemuppgifter att kolla i våra egna hus och rita upp våra system.
TRÄFF 2 På Miljö- och byggkontoret i Leksand kl. 18.30- ca 21.00
Cirkel 1 måndag 1/6
Cirkel 2 måndag 8/6
Vi diskuterade halva solvärmeboken, som man skulle ha läst till den här träffen. Vi tittade på
varandras ritningar och funderingar kring de egna husen/värmesystemen.
TRÄFF 3 På miljö- och byggkontoret i Leksand kl. 18.30- ca 21.00
Cirkel 1 måndag 15/6
Cirkel 2 måndag 22/6
Sören Jonsson med sonen Magnus kom till oss och berättade om sin bergvärme/solvärme
kombination. Sedan kunde de som ville åka med dem hem och titta på plats.
Sommaruppehåll 22/6-24/8
Extra föreläsning med Göran Bryntse onsdag 26/8 kl. 18.30 för både cirkel 1 och 2.
Gemensam och frivillig kväll på begäran. Göran berättade om hur han och många i hans by
Österå i Falun hjälpts åt att få upp solfångare i början på 90-talet.
TRÄFF 4 kl. 18.30- ca 21.00
Cirkel 1 måndag 24/8 Hemma hos en cirkeldeltagare i Alvik, som har solfångare
Cirkel 2 måndag 31/8 På Miljö- och byggkontoret i Leksand
Vi diskuterade slutet av Solvärmeboken , varandras förutsättningar och ambitioner att köpa
och installera solfångare nu i höst. Vilka vill vara med och sambeställa? Hjälpa varandra?

20 (23)

TRÄFF 5 Avslutning på Solentek i Djurmo kl. 18.30 – ca 21.00 (Samåkning från Leksand)
Cirkel 1 måndag 7/9
Cirkel2 måndag 14/9
Klaus besvarade allas frågor och gav konkreta förslag på lösningar för var och en. Han gick
igenom vilka rabatter vi skulle få om vi beställde anläggningar hos honom olika procentsats
beroende på hur många som beställde.

Klaus Lorenz och beställning

Vi var tydliga från början med att man absolut inte måste köpa sin solfångaranläggning på
Solentek. Tvärt om uppmanades cirkeldeltagarna att söka av marknaden bl.a. på nätet och
dela med sig till varandra av teknik och prisuppgifter man hittat. Men många fastnade för
argumenten att det är bekvämt och bra för framtida service att köpa nära av kända
leverantörer. Annika samlade ihop beställningarna till sista september och skickade över till
Klaus. Från början lät det som ganska många ville komma till skott och installera solfångare
hösten 2009. Men till slut blev det bara tre som beställde solfångare, två hos Klaus, och en på
nätet. Det är dock troligt att många fler av cirkeldeltagarna köper solfångare inom de närmsta
åren. Det skulle kunna uppfattas som ”icke opartiskt” att Energi- och klimatrådgivningen
samarbetar med ett företag. Men förutom företagare så är ju Klaus en flitigt anlitad
föredragshållare och lärare på högskolan. Normalt säljer inte Klaus anläggningar till
privatpersoner längre utan till installatörer som säljer hela ”paketet”. Från början trodde Klaus
att de flesta i cirklarna var entusiastiska hemmafixare och faktiskt ville lära sig installera sina
solfångare själva till mycket stor utsträckning. Han brinner för att få upp solfångare på alla
hus, men såg ju också en chans att sälja flera anläggningar. Han lovade oss i princip samma
rabatt som installatörerna själva. När några av cirkeldeltagarna sedan lutade åt att köpa
anläggningen till rabatterat pris hos Klaus och anlita en installatör (som normalt vill sälja både
jobbet och materialet) uppstod en möjlig intressekonflikt. Någon skulle kunna bli lite sur,
eller så skulle det bli svårt att hitta installatörer till redan inköpt anläggning. Klaus vidtalade
några unga installatörer som han rekommenderade till oss och som inte hade något emot att
jobba på detta sätt.

Utvärdering och reflektioner

Intresset för solenergi är stort och det finns ett behov att lära sig mer. Det var både trevligt
och givande att ha solcirklar med detta upplägg. Det fungerade bra men det hade varit en
fördel om de varit mer styrda av någon tekniskt kunnig. Frågorna rör sig ofta på praktiska
detaljnivåer. Ibland är det svårt att få till konstruktiva diskussioner runt självstudie-materialet.
En del gör ambitiösa ritningar medan andra inte ens läst något alls.
Solcirklarna var ett försök att hitta ett nytt grepp istället för självbyggeri av själva
solfångaren, som inte lönar sig längre. Vi ser istället en stor möjlighet att spara mycket pengar
med att göra så mycket som möjligt själv av installationen. Det här var pedagogiskt lätt att
förklara för cirkeldeltagarna men samtidigt var många lite osäkra. Att fästa solfångaren på
taket och att lyfta in ackumulatortanken i pannrummet verkar de flesta inte backa för. Men
själva rördragningen var det inte alla som ville ge sig på själva. Kanske det vore bra att ha en
praktisk övning här?
Klaus sade från början att han inte ville ha fler än 10 i en cirkel, men vi klämde in 12. Det var
OK men man ska nog inte vara fler. Några anmälde sig sent och kom inte med i cirklarna. Vi
har funderingar på att starta någon mer cirkel, med dessa erfarenheter i ryggen.
Bara en kvinna och 23 män – hur lockar man fler kvinnor?
Bedömningen är att cirklarna har varit med och påverkat flera av cirkeldeltagarna att gå från
ord till handling. Även om bara tre solfångaranläggningar blev inköpta i höst så kommer
sannolikt fler att åka upp på taken inom en ganska snar framtid.
Vi ser solcirklarna som lyckade och med konkret resultat!
23/11 2009
Annika Varghans
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Annika Varghans
Leksand, Rättvik och Gagnef
Tel. 0247-80329
e-post:
annika.varghans@leksand.se
Denise Fahlander
Projektledare Energilots i Dalarna
Tel.026-245991
e-post: denise.fahlander@lrf.se
Christina Arrias
Leksand
Tel. 0247-123 77
christina.arrias@sv.se
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Bilaga 2. KLIMATFILMEN HOME – nu fri att visa på bio
Den franska Klimatfilmen Home, som gick på TV nyligen, kan nu fritt visas på biografer.
Det är den klimatengagerade barnfamiljen Sophy Ekvall och Magnus Åkerlind som har
lyckats förhandla med UIP, den svenska rättighetsinnehavaren, om att visa filmen gratis för
publik på landets biografer. Syftet är naturligtvis att skapa debatt och göra arrangemang runt
filmen och de frågor den väcker.
Filmen distribueras på DVD, har svensk text och är 1½ timme lång.
Gå in på hemsidan för att läsa mer om filmen, arrangemang och idéer runt visningen:
http://www.filmenhome.se/arrangera.htm
Att arrangera visningar av filmen Home är ett utmärkt sätt att stimulera arbetet med
energiomställning på en ort. Passa på att bygga nätverk med lämpliga partners kring
visningen. Se den på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=jqxENMKaeCU

Du kan få kontaktuppgifter till ansvariga på den biograf du önskar
samarbeta med från Film i Dalarna.
Berätta vilken biograf det gäller och fråga vem som är filmsättare
eller föreståndare där.
Ställ frågan i ett e-brev till info@filmidalarna.se

Film i Dalarna

Film i Dalarna är en stödjande organisation som har i uppdrag att utveckla och stödja
filmkulturell verksamhet inom följande områden: Barn och ungdom, Filmproduktion och
Visning/spridning.
Film i Dalarna söker ständigt nya samverkanspartners. Genom samverkan med kommuner,
skolor, kulturinstitutioner, studieförbund, biografer och så vidare bildas ett nätverk inom
området och verksamheter växer och utvecklas.
Hemsida: www.filmidalarna.se
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