
Kan vi i Latorp göra vår egen energi?  
Utan koldioxidutsläpp...

Latorps byalag driver ett Egen-energi-projekt - Sving-o-Sol. Projektet leds 
av en arbetsgrupp med bybor och sakkunniga. Målet är högt satt - Att göra 
Latorp självförsörjande på energi. Genom projektet vill vi ta reda på:

► Om det går att producera förnybar energi lokalt i Latorp
► Med vilken teknik – vindkraft? solenergi? annat?
► Hur mycket som kan produceras
► Till vilket pris?
► Framför allt - Är ni i Latorp med omnejd  INTRESSERADE av detta?

Är DU intresserad? Anmäl det på nästa sidas talong ►►►

Följ utvecklingen på http://www.latorpsbyalag.se/sving-o-sol.htm

Illustratör:Emil Eriksson



Egen-energi-projektet - Sving-o-Sol 
De bästa metoderna för att bli lokalt självförsörjande på förnybar energi är 
via vind och sol. De möjligheterna har bland annat diskuterats under projek-
tets studiecirkel ”Sving-o-sol” under hösten.

Sving...
Mest givande är vindkraft. Vi i projektgruppen har 
inlett förundersökningar för att ta fram underlag för 
vindkraftverk i bygden. Det kan handla om ett eller ett 
par vindkraftverk.

En preliminär beräkning:
Ett vindkraftverk på 0,9 MW i Latorpstrakten kan ett 
normalt år tänkas producera 1 500 000 kWh,  
kilowattimmar. Det skulle räcka till 75 eluppvärmda 
villor som förbrukar 20 000 kWh per år, eller 300 
hushåll som förbrukar 5 000 kWh  per år. Kanske vi ska 
undersöka möjligheterna för ett verk på 0,9 MW och ett lite 
mindre. Eller två mindre.

Vindkraftverk har i liknande områden gett sina andelsägare en fin avkastning.

...o Sol
Den andra goda möjligheten är solenergi. Tänkbart är solpaneler för luft-  

eller vattenvärme, för att värma upp en 
del av bostaden eller värma varmvatten. 

Inom projektet planeras för en demon-
strationsanläggning med solpanel. Lite 
mer frågetecken finns runt solceller för 
produktion av el - men vi granskar den 
tekniken också. 



Är du intresserad av alternativ energi, vill ha mer information, kanske bli del-
ägare i ett verk en dag... Klipp ur nedanstående talong och lägg i brevlåda hos:

Anders Holm, Ingelstavägen 11

Eller skicka ett mail med ditt namn och adress till Ingegerd:  
sving-o-sol@latorpsbyalag.se

Jag är intresserad av egenproducerad energi i Latorp

Namn: 

Adress: 

Postadress: 

Tel nr: 

E-postadress: 

Sving-o-Solgruppen
Egen-energiprojektet Sving-o-Sol 
drivs av en arbetsgrupp med bybor 
och sakkunniga under ledning av  
Ingegerd Denander. Gruppen har 
sökt projektbidrag från LEADER, 
ett EU-program för främjande av 
landsbygdsutveckling. Det har hål-
lits café med vind & solkunskap, 
studiecirkel och gjort div. förstudier.

Projektgruppen består av:
Ingegerd Denander, projektsamordnare, ingegerddenander@msn.com
Ulf Forsberg, vindkraftskonsult, ulf.forsberg@fobeing.se
Anders Holm, sakkunnig solenergi, ah@hma.se
Marianne Ahlstrand, politiskt engagerad, marianne@ahlstrand.se
Gunnar Jonsson, markägare
Marianne Lindeborg, skribent energifrågor 



Infobladet utges av Latorps byalag, c/o E Overmeer, Ingelstav. 12, 719 94 Vintrosa, 296 527  
http://www.latorpsbyalag.se - info@latorpsbyalag.se - bg 5104-3982

Latorps byalag 
Föreningen har som syfte att:
- förena byborna
- verka för att få en levande och aktiv bygd
- bli en kraftfull pådrivare i frågor om vårt närsamhälle

2009 står inför dörren och det är dax att förnya eller påbörja ert medlem-
skap. Som medlem stödjer du byalagets arbete till en ringa kostnad och 
till mycken glädje för dig och andra. Du har tillgång till olika aktiviteter 
och möjlighet att, genom byalaget, väcka frågor och driva dem. Vi har haft 
olika cafékvällar, t ex egen-energi och samhällsbyggnadsfrågor. Det ena 
är upprinnelsen till Sving-o-Sol, det andra asfaltspengar till banvallen och 
diskussion om seniorboende i Latorp. Till våren planerar vi för café med 
barn- o ungdomsfrågor. Ta vara på din möjlighet att påverka - kom till 
byacaféerna.

Byalaget har valt att ha en låg avgift och finansierar arbetet med ideella 
krafter och god och glad sammanhållning. Samtidigt som ni betalar in 
medlemsavgiften för 2009 (100kr/familj), fyll i er mailadress, så får ni ett 
loggin. Därmed har ni möjlighet att använda anslagstavlan för annonser, 
meddelanden eller diskussioner på latorpsbyalag.se. Betala in på bankgiro 
5104-3982. Därefter får du ett medlemsbrev, per mail om du uppger din 
mailadress, per post om du föredrar det.

Välkommen som medlem 2009!
Ewa Overmeer, ordförande


