
Minnesanteckningar från möte nr. 5 med Forum Håbo – en fossilbränslefri kommun 2050
Tid: torsdagen den 26/8 2010 Plats: hos Conny Geijer

Närvarande: Håkan Nihlman, Marcus Carson, Klas Klasson, Stefan Lundgren, Kjell Bengtsson 
(SoloVind) Conny Geijer och Anna Atterlöf (representerade Håbo Kommun som tjänstgörande 
tjänsteman)

1. Annas rapport från Håbo kommun
- Håbo kommun har erhållit 50.000 :- i solvärmestöd i syfte att anlägga solfångare på 
räddningstjänstens byggnader.
- Håbo kommun har erhållit 25.000 :- i energieffektiviseringsstöd från Energimyndigheten.
- En ny miljöstrateg (Emma Hell-Lövgren) har anställts som vikarie för Anna under hennes 
graviditetsledighet. Emma börjar 6/9.
- Anna har kontaktat Biogas Öst. Miljö- & Teknikförvaltningen är intresserade av anslutning till detta 
projekt, som bl.a. går ut på förbättra biogasdistributionen till bussar samt driver en förstudie för att 
utvinna biogas ur gödsel. Det finns möjligheter att erhålla EU-pengar genom Biogas Öst.
- En landskapsanalys skall utföras i syfte att utvärdera lämpliga platser för vindkraftverk i kommunen. 
Skall utgöra ett tematiskt tillägg till Fördjupad Översiktsplan för Bålsta tätort.

2. Håbo kommuns miljövecka 2011
- Miljöveckan kommer att gå av stapeln vecka 12 2011 (19 – 26/3) med Earth Hour lördagen den 26/3 
som final. Målsättningen är att det finns aktiviteter under hela veckan.
- Anna har bokar in stjärnkocken Carina Brydling som föreläsare.
- Ett planeringsmöte med olika aktörer såsom media, studiefrämjandet, företagareföreningar, 
marknadsbolaget, energirådgivare hålls måndagen den 12/10. Håkan utsågs som representant (jämte 
Anna) att delta på mötet.
- Diskuterades vilka föreläsare, utställare m.m. som skulle kunna delta vid miljöveckan.

3. Excel-lista över objekt (byggnader m.m.) tillhöriga Håbo kommun och som Anna tagit fram, 
bordlades p.g.a. tidsbrist.

4. Frågan om framtagning av nyckeltal (för kostnadsberäkningar) och som Klas är ansvarig för 
bordlades p.g.a. tidsbrist.

6. Nästa möte, torsdagen den 21/10 kl. 19 i kommunhuset. Anna bokar lokal.

Vid pennan

Håkan Nihlman


