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Fyra sidor grönt från Lerums kommun

Nu är grönt i fokus
Välkomna till ett nytt nummer av Gröna
sidorna, Lerums kommuns informationsblad med fokus på omställningen för att
bli Sveriges ledande miljökommun.
Nu har vi valt att lyfta in Gröna sidorna
i Lerums Tidning istället för att som
tidigare skicka med den som en bilaga.

Tanken är att nå ännu fler läsare, få en
mer resurseffektiv produktion
samtidigt som det större formatet ger mer
utrymme. I det här numret fokuserar vi
på energi i olika former. Sol, vind, vatten
och lite till. Vi hoppas att våra fyra Gröna
sidor bjuder på intressant läsning, bra tips
och kanske en och annan aha-upplevelse.
Har du tips om vad Gröna sidorna ska

innehålla eller, idéer om hur vi ställer om
för att bli sveriges ledande miljökommun,
är du varmt välkommen att använda
tipstalongen tre sidor bort. Ut och njut av
skön vår!

Vision 2025
Sveriges ledande
miljökommun

Mattias Christenson
Projektledare, Gröna sidorna och
marknadsansvarig på Lerums kommun

Vindkraft bidrar till lägre elpris
För första gången har vindkraften
bidragit till att hålla elpriserna nere
i Sverige. Tack vare en fördubbling
av vindkraftsproduktionen.
Förra året togs rekordmånga vindkraftverk
i bruk i Sverige, 354 stycken med en samlad
effekt på 754 megawatt. Under de blåsiga
månaderna november och december gick
det att se ett direkt samband mellan
vindkraftsproduktionen och de låga
elpriserna enligt Svensk Vindenergi.
Och i år sätter utbyggnaden nytt rekord.
Hittills har beslut fattats om 405 vindkraftverk på totalt 950 megawatt.
Därtill kommer ett stort antal projekt med
tillstånd klara eller under prövning.
Enligt prognosen kommer svenska vindkraftverk att producera 7,7 terawattimmar
i år.

Lokalt engagemang
En bättre värld. Som VD för Pikenborg förvaltning har Mikael Jedenberg stora möjligheter att faktiskt göra
något konkret. Vindkraftverk på Öijared är ett projekt han är inblandad i. Men alla ser inte lika positivt på
vindkraftens utbredning. Processen har dragit ut ovanligt långt på tiden.

Mikael Jedenberg är VD för Pikenborg
Förvaltning AB som äger och förvaltar
Öijaredshalvön.
– Man behöver ju inte ha vindkraft
överallt. Eller så är det just det vi behöver
för en hållbar framtid.

– Vindbruk är ett naturligt komplement till
övrigt markbruk på Öijared, säger Mikael.
Bakgrunden är ett starkt miljöengagemang
och en vilja till hållbar utveckling av mark-,
skogs- och jordbruket vid sidan av golf
och övrig rekreation i området. Öijared är
tätortsnära, det vill säga nära energikonsumenten, och här finns närhet till högspänningsledningar - två faktorer som gör
området lämpat för vindkraftsproduktion.

Efter att ha tagit hänsyn till bland annat
befintliga bostäder, strandskydd, naturoch kulturvärden och inflygningen mot
Landvetter identifierades ett antal lämpliga
områden.

Gröna sidorna, annonsdel i Lerums Tidning 29 mars 2012

Redan 2006 lämnades ansökan in om att
få bygga 4-5 verk i Klevaskogen och 2 i
Solvenässkogen.
Fortsättning nästa sida.

Lokalt engagemang
Men ansökan överklagades, och i skrivande
stund har Länsstyrelsen ännu inte kommit
med ett slutgiltigt besked.
Ny skog

– Jag hoppas och tror att vi kommer att
få möjlighet att bygga vindkraftverken,
säger Mikael. När vi väl fått beslutet tar det
uppemot två år innan de levererar energi
till nätet. Vi vill ju inte störa den ordinarie
verksamheten på Öijared för mycket under
byggtiden.
Ett vindkraftverk beräknas vara i drift i
20-25 år. När det tjänat ut kan det ersättas
med ett nytt.
– Rent teoretiskt kan vi då montera ner
vindkraftverken och återigen plantera skog
på platsen. Nu ser jag verkligen fram emot
att få de här vindkraftverken på plats!

Bygg en drake
Upplev vindens kraft med en egen
drake. Denna heter Kiskee-dee och
är enkel att bygga. Papper eller
återanvänd plast är bra material för
drake och svans. Tejp, pinnar från en
rullgardin av bambu och stark sytråd
eller varpgarn behövs också.

Klipp ut en kvadrat. Kapa två pinnar
(36 och 40 cm) och lägg på draken, den
längre överst. Fäst sex tejpbitar i hörnen.
En 10 cm lång ögla till svansen sätts fast på
nedre tejpen.

Vik tejpbitarna över ändarna på den kortare,
längsgående pinnen. Böj tvärpinnen och
vik över tejpbitarna. Sätt en tejpbit 10 cm
upp från nederspetsen på baksidan, som
förstärkning. Ett 1 m långt snöre sticks
igenom seglet, runt pinnarna och knyts på
framsidan till betsel. Fäst en ring i betslet
vid dragpunkten. Klipp en 4 m lång
svans, trä genom svansöglan och säkra
med tejpbit. Fäst en 50 meter lång lina i
betslet såsom på bilden. Flygfärdig!
Källa: Sällskapet flygande drakar

Fakta

Wallenstam Vindkraft Öijared AB planerar att
bygga 6-7 vindkraftverk. Verken kommer att
vara på 2-3 MW vardera. Totalhöjd 150 meter.
Vindkraftverken beräknas ge en energiproduktion på runt 50 000 MWh/år.
Produktionen motsvarar konsumtionen av el
för 2 470 genomsnittsvillor.

Nu börjar Lerums kommun samla
in matavfall. Fler informationsmöten
kommer att hållas allteftersom fler
kommundelar får möjligheten
att bidra.

