Samsø, den 7. maj 2020

Vil I arbejde med energi og bæredygtighed på jeres ø?

Kære Ø-repræsentanter (i Sammenslutningen af Danske Småøer) og beboerforeninger
Forkvinder og - mænd fra de danske små øer!
Jeg skriver fra Samsø Energiakademi, og jeg henvender mig i forbindelse med et program, der er
støttet af Landdistriktspuljen.
Vi vil rigtig gerne medvirke til, at øerne får fokus på bæredygtig udvikling, og vi vil rigtig gerne
gøre det i fælleskab med jer!
•

Energiakademiet kan i dette projekt hjælpe 5-7 småøer med at få lavet en Energi
masterplan. Vi kan tilbyde at komme på besøg og evt. lave en workshop med fokus på
netop den respektives ø’s behov og udfordringer.

•

Vi har planlagt en online workshop den 28. maj 2020 kl. 20:00 – 21:30 med emnet:
Hvad er en energiplan og hvad kan du bruge den til på din ø?
Deltag via nedenstående link:
https://zoom.us/j/97921271922?pwd=Wm5BUmVLZzdNRmw1elBTMCt1ZFVwUT09
Password: 045715

•

Vi har desuden planlagt et folkemøde på Samsø den 4.-6. september, hvor vi også vil lave
et ø-møde.
Læs mere her: https://energiakademiet.dk/folkedybet/

Vi er jo midt i Corona nedlukning. Og selv om vi håber på, at der lukkes op, ved vi vel godt, at det
tager tid. Så de fysiske besøg er desværre nok først realistiske at gennemføre efter sommerferien,
men Energiakademiet kan kontaktes, og vi kan tilbyde et virtuelt møde for at få
forventningsafstemt, og finde ud af hvornår mødet passer bedst (aftensmøde, weekend?)
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•

Vi kan også tilbyde et lokalt energi-tjek af boliger og danne os et indtryk af hvad, der
findes af muligheder og påvise besparelser og forbedringer.

Vi ved, det kan være besværligt igen og igen at snakke med eksterne konsulenter og eksperter,
der gerne vil hjælpe med alle mulige løsninger, men vi håber alligevel at I fra øernes
beboerforeninger og de lokale organisationer vil være med til at finde en måde, vi kan dele viden
og udvikle nye ideer til bæredygtig udvikling inden for forskellige områder – f.eks. energi, miljø og
organisering, og forhåbentlig finde ressourcer til at gøre noget ved det!
Foran os ligger der nogle muligheder for sammen, med kommunen eller i netværk med andre at
søge penge til at realisere lokale projekter.
EU Island Facility hedder et af programmerne som er målrettet dette område. Det kræver, at vi
laver en handlingsplan, et overblik og en økonomisk ramme som Island Facility kan støtte.
Kontakt Henrik Ostenfeldt for at være med i projektet og arbejde videre med en energiplan, eller
bare er nysgerrig og har uddybende spørgsmål om energitjek, lokale workshops eller andet i
denne tekst.
Deadline for at deltage i projektet er sat til d. 1. juni 2020

Henrik Ostenfeldt træffes på ho@energiakademiet.dk
Eller ring 87921011

Vi vil rigtig gerne gøre dette rigtigt!
Men har brug for jeres medvirken.

M.v.h.
Samsø Energiakademi
Søren Hermansen, Henrik Ostenfeldt og Michael Kristensen
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