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rapport från förläsning

Efter föreläsningen gavs tillfälle till att ställa frågor. En möjlighet som utnyttjades
av många.

Gör egen el!
Intresset för Johan Ehrenbergs föreläsning på temat
”Gör din egen el” var mycket stort. Föreläsningen hölls i
Tallbackskyrkan.

Arrangörerna, som var Åsbro Intresseförening, Leader Mellansjölandet
och Naturskyddsföreningen, hade
förberett sig på att många intresserade skulle komma, men den stora
tillströmningen av åhörare överträffade alla förväntningar.
Den inspirerande föreläsningen
inleddes med en genomgång av
varför det är nödvändigt att vi ställer om vårt sätt att använda våra
ändliga naturresurser och gå över till
att använda de förnyelsebara. Sedan
följde en genomgång av de olika
alternativen
som vind och sol och
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nyttan av dem. Solcellspaneler kan,
med statliga bidrag på 60 % av installationskostnaden, bli lönsamma
redan Intresseförening
efter fyra. Det finns även utÅsbro
provade minivindkraftverk som rätt
placerade kan bidra till att drastiskt
minska elkostnaderna. Och blir det

överskott så köper Johan Ehrenbergs
bolag den elen.
Johan Ehrenberg gav även Askersunds Kommun några praktiska råd
till hur kommunen skulle kunna
minska sitt oljeberoende och minska
uppvärmningskostnaderna i sina
lokaler. Som exempel nämndes Sala
Kommun som bygger sina vindkraftverk i Skåne. Så vi borde inte
vänta på att hitta platser inom kommunen att bygga vindkraftverk på.
Tak är en fantastiskt bra plats för
solpaneler. Placerade på skoltak
skulle de förutom att bli en bra illustration i undervisningen drastiskt
minska kostnaderna för uppvärmning av skolorna.
Arrangörerna hoppas nu att solpaneler och små vinsnurror ska börja
dyka upp på taken och i trädgårdarna.
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Läs mer på www.egenel.se
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Resa till
El-kullen
16 april
Begränsat
antal platse
r!

Som en uppföljning av föredraget
arrangerar Åsbro Intresseförening en
studieresa till Katrineholm. Där finns
El-kullen, en utställningspark med
solcellspaneler och olika modeller av
små vindkraftverk.
Program
10.30 Avresa med buss från Åsbro,
Tallbackskyrkans parkering
10.45 Avresa med buss från Hallsberg,
Konsums parkering
12.00 Visning av El-kullen
14.15 Lunch på restaurang
16.30 Åter i Hallsberg / Åsbro
Pris
200:– för medlem i Åsbro Intresseförening
300:– för icke medlem
Priset inkluderar bussresa och besök på
El-kullen. Pris för lunch tillkommer.
Du blir medlem i Åsbro Intresseförening
genom att sätta in 50:– på Bg 675-5136.
info och anmälan
Max deltagarantal
30 personer
Sista anmälan
Den 6 april
Anmälan till
staffankorsgren@hotmail.com
Välkommen!

Mail asbrointresseforening@gmail.com Kontaktperson Staffan Korsgren 070-556 07 57

Adressen dit är www.asbrointresseforening.se. Vår duktiga webmaster
heter Andreas Strömbäck.
emmar!

Nu är vi fler än 50 medl

Vill du också bli
medlem i Åsbro
Intresseförening?
Anmäl ditt intresse till vår kassör
Klas Folenius
070-344 16 97, info@vissboda.se.
Medlemsavgiften är 50 kronor
per år. Bg 675-5136.

Lyckad demonstration!
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Kika in på vår
nya hemsida!

Lördagen den 13 mars var det en demonstration för ett tågstopp i Åsbro. Uppslutningen var god och vädret var fint.

Diskutera framtidens
byggnation i Åsbro!
Träffa Ove Sahl,chef för byggnadsavdelningen i Askersunds kommun, och
Hikmet Hrustanovic, stadsarkitet, som just nu planerar för byggandet i Åsbro.
Välkommen till Tallbackskyrkan torsdagen den 7 april klockan 18.30.
Fika serveras till självkostnadspris

Tre projekt

Nu drar tre arbetsgrupper igång sin
verksamhet.

Prel inflyttning
november 2011

• Åsbro Park
• Motion & friluftsliv
• Utveckling Åsbro

Hör av dig till staffankorsgren@
hotmail.com om du vill vara med
och jobba i någon av grupperna.

Åsbrohammar
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Vår styrelse
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På föreningens årsmöte den 15 mars
valdes Staffan Korsgren till ordförande. FörIntresseförening
övrigt består styrelsen av Klas
Åsbro
Folenius, Mats Fri, Anne Helgesson,
Trygve Löwhagen, Hans Nilsson,
Malin Sundin och Susanna Tröhler
Widmark.
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MÖTE
24/3

Två- och trerumslägenheter i markplan med
egen uteplats. Gemensam umgängeslokal
och tvättstuga.
Peter Letskog, ÅV-Bygg och Stefan Bofeldt,
arkitekt presenterar nya seniorlägenheter på
Trädgårdsvägen i Åsbro.

Torsdag 24 mars 18.30 i Tallbackskyrkan.
Fika till självkostnadspris. Välkommen!

Mail asbrointresseforening@gmail.com Kontaktperson Staffan Korsgren 070-556 07 57

