Kommunnätverk inom Framtidens solel
Program
10.00

Välkommen!
Jenny Lundgren, projektledare, Energikontoret Östra Götaland

10.10

Solel och lagring i Askersund, ett projekt inom Sustainable Innovation.
Anders Skarin, Vattenfall

10.40

Askersunds kommun satsar på solel - Klimatsmart energiförsörjning och
attitydpåverkan hos allmänheten.
Henrik Olofsson och Veronica Sund, Askersunds kommun

11.10

Den nationella solelstrategin
Hans Nyhlén, STUNS

11.20

Ny teknik och lagring
Hans Nyhlén, STUNS

11.50

Lunch

12.30

Diskussion, reflektioner och erfarenhetsutbyte kring några aktuella teman
Skillnader i bygglovskrav. Sofie Orvestedt, Energikontoret i
•
Mälardalen
Diskussion: Hur ser det ut med bygglovshanteringen i min
kommun? Vad kommuner kan göra för att underlätta
bygglovshanteringen!

13.50

•

Lindesbergsmodellen - Ett samverkansprojekt med det
kommunala fastighetsbolaget LIBO och solelförening i
Lindesberg. Dag Lundblad, Energikontor Region Örebro Län
Diskussion: Vilka samverkansmöjligheter finns i min kommun?

•

Kännedom om solel och solkartor hos fastighetsägare. Jenny
Lundgren, projektledare, Energikontoret Östra Götaland
Diskussion: Hur skulle kommuner kunna arbete mot
fastighetsägare? Metod och rådgivning?

Nytt inom projektet!
Filmer som visar företag som satsat på solel.
Turism och solel.
Solkartor – rapport om användandet.
Rådgivning kring solel – Hur ser den ut?

14.30

Östergötlands läns första certifierade solelsinstallatör
Ett installatörsföretag ger sin syn på vägen framåt.
Michael Malmgren, Miljö-, VVS- och Energicenter, MVE Motala

14.50

Summering av dagen

15.00

Hemfärd

Tid:
3 maj kl 10.00-15.00. Kaffe
serveras från kl 9.30.
Plats:
Cleantech Park, Gjuterigatan 1C,
Linköping
Målgrupp:
Tjänstemän, politiker inom
kommuner i ÖMS-området som är
engagerade i kommunens
solelssatsningar och de som ännu
inte kommit igång men vill få
inspiration.
Syfte:
Att skapa ett nätverk för
kommunala tjänstemän och
politiker i Östra Mellansverige som
är engagerad i eller vill komma
igång med satsningar kring solel
för att bland annat underlätta för
små- och medelstora företag som
vill satsa på solel.
Anmälan: (klicka på länken)
Nätverksträff – Framtidens sol

Kostnad:
Kommunnätverksträffen kostar
inget.

