Energi i lantbruket
- Solceller, vindkraft och energieffektivisering
Information
Tid:
Tisdagen den 4 mars 2014
kl 8.00 - ca 14.00
Plats:
Hotell Svea,
Strandvägen 3, Simrishamn
Kostnad:
Kostnadsfritt.
Vid utebliven närvaro
debiteras 350 kr.
Sista anmälningsdag:
20 februari 2014
Anmälan och mer info:
Länk till anmälningsformulär
www.energikontoretskane.se
under kalendarium.
Anmälan är bindande.
Kontakt: Johan Nyqvist,
0709-71 99 74
Arrangör:
Energikontoret Skåne i
samarbete med LRF Skåne och
Skånes vindkraftsakademi

Energikontoret Skåne och LRF Skåne bjuder in
till ett seminarium och studiebesök om
energieffektivisering och förnybar
energiproduktion inom lantbruket.
Seminariet handlar om de ekonomiska möjligheterna
med energieffektivisering och förnybar
energiproduktion. På plats finns experter som
berättar om tekniska och ekonomiska
förutsättningar. Under förmiddagen får vi lära oss
mer om solceller, gårdsvindkraft och
energieffektivisering. Efter lunch finns det möjlighet
att besöka Österlenvind AB:s solcellspark.
Ett antal energiföretag finns på plats i en utställning.
Seminariet genomförs inom ramen för projektet
"Hållbar energi i de gröna näringarna", som är ett
samarbetsprojekt mellan Energikontoret Skåne, LRF
Skåne och Länsstyrelsen Skåne.
Seminariet riktar sig till lantbruksföretag, men är
öppet för alla intresserade.
Välkomna!
 Vill du visa upp ditt energiföretag?
Kontakta Anna Tibbelin, 0709-71 99 97

Program
8.00 – 8:30 Kaffe och möjlighet att prata med installatörer och leverantörer i
utställningen
8.30 Välkomna till Simrishamn!
8.40 Energieffektivisering är en lönsam affär
Benny Andersson, Energi- och klimatrådgivare i Simrishamns kommun
9.00 Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk
Sven Ruin, Teroc
10.00 Kaffe och fralla samt möjlighet att träffa utställande energiföretag
10.30 Solceller på lantbruket, en ekonomisk god idé?
Malin Åman, Solect Power
Benny Andersson, Energi- och klimatrådgivare, Simrishamns kommun
11.35 Erfarenheter från min anläggning
Ola Jönsson, Österlenvind AB
11.50 Frågor till Benny, Sven, Malin och Ola
12.00 Lunch
13.00 Studiebesök på Österlenvind AB:s solcellsanläggning, för alla som är intresserade
Ca 14.00 Avslutning av studiebesök
Foto: Miljömagasinet

Ta bussen eller tåget till Simrishamn
Ankomst 07:40 med tåg från Ystad
Ankomst 08:06 med buss från Tomelilla
Se www.skanetrafiken.se för mer
information om tågtider.

Studiebesök solcellsanläggning
Efter seminarieprogrammet finns det möjlighet att åka och titta på Österlenvind AB:s
solcellsanläggning. Den ligger strax söder om byn Simris. Kör mot vindkraftverket som står
bredvid solcellsanläggningen. Vägbeskrivning presenteras på seminariet.

