
Minnesanteckningar från möte nr. 7 med Forum Håbo – en fossilbränslefri kommun 2050
Tid: torsdagen den 21/10 2010 Plats: Kalmarrummet, Håbo kommunhus

Närvarande: Håkan Nihlman, Marcus Carson, Stefan Lundgren, 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 från Energimyndigheten i syfte att anlägga 
solfångare på räddningstjänstens byggnader. Upphandlingsfasen startar inom kort.
- Håbo kommun har erhållit 280.000 :- per år i 5 år i energieffektiviseringsstöd från 
Energimyndigheten. En strategi för hur pengarna skall användas blir klar i mars 2011. 10 tjänstemän 
är inblandade i arbetet med att ta fram strategin. Emma kommer att arbeta 40 % (av sin tid) med 
energieffektivisering.
- Miljö- & Tekniknämnden har tagit beslut om att ansluta Håbo kommun till Biogas Öst. Nästan 
instans att ta beslut är kommunstyrelsen. Projektet 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.
- Det tematiska tillägget till Fördjupad Översiktsplan för Bålsta tätort (innefattar en bedömning av 
lägen/placeringar av vindkraftverk) är framskjutet till 2012. Richard Grönberg ansvarar för 
framtagning av dokumentet.

2. Håbo kommuns miljövecka (vecka 12, 21 – 28/3) 2011
- Ett Kick-off möte anordnades den 12/10 med 12 deltagare hos Marknadsbolaget.
Måndag – onsdag (21 -23/3) arrangerar Naturskyddsföreningen (tillsammans med Svenska Kyrkan) 
seminarier med energitema, torsdagen den 24/3 föreläser stjärnkocken Carina Brydling och ekologisk 
mat 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. I vanlig ordning släcks belysningen ned mellan klockan 20 och 21. 
Kringarrangemang ännu ej bestämda.
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.
Ett stort antal andra arrangemang förväntas också gå av stapeln under veckan med olika arrangörer.

3. Nästa möte, onsdagen den 8/12 kl. 19 i kommunhuset. Anna bokar lokal.
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