I samarbete med

Delfinansierat av

VINDKRAFT
- VILKEN ROLL HAR
KOMMUNERNA?
I samband med att de reviderade riksintressena för
vindkraft presenteras, bjuder Skånes vindkraftsakademi,
med stöd från Energimyndigheten och i samarbete med
Energikontoret Skåne, in de skånska kommunerna till en
seminarieserie om vindkraft.
Seminarieserien syftar till att vara kunskapshöjande och
fokuserar på kommunikation kring vindkraft. Vi börjar med
att titta närmare på hur svensk energiförsörjning ser ut,
även efter 2020, och vilken roll vindkraft kan spela. Vi tar
upp förutsättningar för vindkraft i de skånska kommunerna,
Boverkets arbete med översiktsplaner och Länsstyrelsens
samt Sveriges mål för vindkraft.

När:
24 april
Vad bestämmer om vi behöver vindkraft?
14 maj
Kan energi skapa engagemang?
3 september
Vi uppfattar saker på olika sätt, mer hur
och varför?
8 oktober
Vi är alla intressenter, låt oss kommunicera!
Var:
Specificeras i inbjudan, se andra sidan.
Anmälan:
anmalan@vindkraftsakademin.se

Kan vindkraft hjälpa till att göra medborgaren involverad i
energisystemet? Vilken är kommunens roll gentemot
medborgaren i den demokratiska processen kring vindkraft?
Hur bildas attityder och hur uppfattar vi förändringar? Detta
är exempel på frågeställningar som seminarieserien lyfter. Vi
avslutar med att bjuda in olika intresseorganisationer och
låter samtalet med dem bli ett avstamp för det fortsatta
arbetet.

Målgrupp:
Skånska kommuner (politiker och
tjänstemän) samt Länsstyrelsen och
Region Skåne.

Varmt välkommen att delta!

Begränsat antal deltagare.

Mer information:
www.vindkraftsakademin.se
Träffen är kostnadsfri.
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KAN
ENERGI
SKAPA
ENGAGEMANG?
Beteenden påverkar hur vårt
framtida energisystem ser ut. Men
hur får vi medborgare att intressera
sig för något som vi inte kan se
eller som vi tar för givet?

När:
14 maj 13:00-16:10
Var:
Hotell Lundia, Lund
Anmälan: anmalan@vindkraftsakademin.se
Senast den 8 maj
Glöm inte att anmäla om du önskar lunch

Seminarieserien är kostnadsfri.
Detta är seminarium 2 av 4.
Politiker och tjänstemän i de skånska
kommunerna, samt Länsstyrelsen och Region
Skåne är välkomna på ett eller flera av de fyra
seminarierna.

Program
12:00 – 13:00

Registrering

12:00

Lunch för den som önskar (Specificera detta vid anmälan)

13:00

Introduktion

13:15

Att intressera medborgare för sopsortering

13:45

Samsø – energiön som bygger på engagemang
Søren Hermansen, VD Samsø

14:30

Paus med kaffe och fika

15:00

Vindkraftsengagemang i Malmö stad

15:30

Vindkraftsläget i Skåne

15:55

Avslutning

Skånes vindkraftsakademi och Energikontoret Skåne
Christina Rydholm, kommunikatör VA Syd

Joakim Nordqvist, Miljöförvaltningen Malmö stad
Lennart Värmby, Nationell vindkraftssamordnare Näringsdepartementet

Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och ett
regionalt forum för vindkraftfrågor i Skåne.
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Föreningen är en plattform för samarbete och
diskussion, med medlemmar från näringsliv, offentlig
sektor, akademi och föreningsliv.
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