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Kliv för utveckling och miljö.
Världens energiförsörjning måste av miljöskäl ställas om. Det är helt nödvändigt att fasa ut fossila
bränslen som energikälla. Vår Framtid vill att Ånge kommun deltar aktivt i energiomställningen.
Ånge kommun skall inte framstå som förändringsobenägna i en värld som kräver snabb förändring.
Vår Framtid är vidare övertygade om att kunskap om miljöfrågor kommer att bli allt viktigare i
framtiden. För att möta denna efterfrågan så är det viktigt att skapa ett intresse och visa på hur man
praktiskt kan jobba för en bättre miljö. Ett miljötänk bör vara en del i utbildningen i skolor och
samtidigt skapa mer förutsättningar för näringsliv att utveckla, sälja och uppfylla en vision om
hållbart samhälle.
Elektricitet är den viktigaste energibäraren. Den kommer att bli ännu viktigare i en nära framtid.
Den kanske miljömässigt bästa elektricitetsproduktionen är att utnyttja solens strålning direkt i
solceller. Utvecklingen av solceller har gått i en snabb takt de senaste åren. Solpaneler är idag att
betrakta som en konkurrenskraftig elektricitetsproduktion, även på våra nordliga breddgrader.
Investeringskostnader kan ligga omkring 15.000 kronor per installerad kilowatt, eller 15 kronor per
kilowattimme årlig produktion, exklusive mervärdesskatt och solcellsbidrag. Ekonomiska
återbetalningstider brukar anges till runt 10 år.
Miljöförslag 1:
Kommunen skall utrusta några fastigheter med solceller för elproduktion som bidrar till att minska
behovet av köpt elektricitet. Vi föreslår att kommunens två högstadieskolor i första hand utrustas
och att installationen då ingår i utbildningen på skolorna. De kan skapa en profil i arbetet för en
omställning till ett hållbarare samhälle.
Vår Framtid yrkar därför:
- Att kommunen startar arbete med att se vilka möjliga bidrag som finns att söka för
solelsproduktion.
- Att kommunen utifrån förutsättningarna väljer fastigheter och storlek på anläggningarna.
- Att kommunen genomför dessa installationer innan mandatperiodens slut.
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