
Minnesanteckningar från möte nr. 8 med Forum Håbo – en fossilbränslefri kommun 2050
Tid: måndagen den 6/12 2010 Plats: Häggebyrummet, Håbo kommunhus

Närvarande: Håkan Nihlman, Stefan Lundgren, Klas Klasson och Emma Hell-Lövgren (representerade 
Håbo Kommun som tjänstgörande tjänsteman)

1. Emmas rapport från Håbo kommun
- Emma arbetar f.n. intensivt med Håbo kommuns energieffektiviseringsstrategi. En projektplan har 
påbörjats med mål till år 2014 respektive 2016. 3 á 4 tjänstemän samt personal från bl.a. skolor är 
involverade i planen. Den 14/12 skall all data vara framtagna till Nulägesanalysen. Ett pilotprojekt 
”Ishallen” har tagits fram. Konsulten Björn Modin (Rambull) arbetar med detta pilotprojekt.
- En landskapsanalys som beskriver vilka områden inom kommunerna Knivsta, Håbo och Enköping 
som är lämpliga för vindkraftsetablering, håller på att tas fram. I samarbete med Länsstyrelsen 
kommer även natur- och kulturvärden att vägas in i den sammantagna bedömning. Kommer att ingå i 
det tematiska tillägget till Fördjupad Översiktsplan för Bålsta tätort.  
- En motion om biogas har lämnats in av Centerpartiet och skall behandlas i kommunstyrelsen.

2. Håbo kommuns miljövecka (vecka 12, 21 – 27/3) 2011
- Tjuvstartar med en bombmurklevandring i Ekilla med Joachim Tiefensee söndagen den 20/3.
Måndag – tisdag (21 -22/3) arrangerar Naturskyddsföreningen (tillsammans med Svenska Kyrkan) 
seminarier med Hållbart byggande respektive solvärme som tema i Kyrkcentrum. Onsdagen den 23/3 
kommer Jesper Svahn från Vertical Wind och berättar om deras produkter i kommunhuset. Torsdagen 
den 24/3 föreläser ekokocken Carina Brydling om vegetarisk mat på biblioteket och fredagen den 25/3 
visas filmen ”Home” (som handlar om global miljöförstöring) dels i kommunens skolor och dels (på 
kvällen) på bio Borgen. Lördagen den 26/3 arrangeras en miljömässa i Bålsta centrum och mellan 
klockan 10 – 15 arrangerar Omställning Sverige ett seminarium med Jan Forsmark som föreläsare. 
Earth Hour klockan 20:30 – 21:30. Söndagen den 27/3 kommer Torben Juul-Olsen, teknisk direktör i 
Thisted kommun och berättar hur Thisted lyckats med att bli världens första fossilbränslefria kommun.
Det är önskvärt att Håbo kommun anordnar något evenemang (t.ex. en paneldebatt) i anslutning till 
Torbens föreläsning i Aulan, BCJF.

3. Nästa möte, måndagen den 21/2 kl. 19 i kommunhuset. Emma bokar lokal.
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