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Overshoot Day
Den 20 augusti 2013 passerade vi Overshoot Day, det vill säga den dagen då jordens
befolkning har förbrukat hela naturens budget för i år. Resten av året kommer vi att knapra på
naturkapitalet och lagra mer koldioxid i atmosfären.
Det är tyvärr
lika deppigt
som det låter. Vi
förbrukar jordens
naturresurser allt
snabbare och om vi
fortsätter i samma
takt kommer vi att
behöva två jordklot
redan år 2030.
Det är framför allt
användningen av
Bildkälla: Världsnaturfonden WWF
fossila bränlsen
som bidrar till
överkonsumtionen.
Mer än 50 procent av mänsklighetens ekologiska fotavtryck
består av koldioxidutsläpp som vår planet inte klarar av
att absorbera. Detta rapporterar organisationen Global
Footprint Network som samarbetar med Världsnaturfonden
WWF.
I början av 1960-talet användes cirka två tredjedelar av
resurserna och länderna hade ekologiska reserver. Men i
mitten av 1970-talet bröts en kritisk gräns och 1987 inträffade
Overshoot Day den 19 december. Med åren har vi passerat
denna gräns allt tidigare och i år inträffade den alltså den 20
augusti.

Förlängt svarsdatum för
namntävling!
Du har väl inte glömt att skicka in ditt
bidrag till namntävligen? Sista dagen
för att skicka in förslag var egentligen
den 31 augusti. Vi har dock förlängt
svarstiden till den 27 september.
Verket kommer att få sitt officiella
namn i samband med studiebesöket
den 6 oktober.
Välkommen att skicka in ditt förslag,
antingen via mail, info@vastanvind.se,
eller på facebook!

Enligt Håkan Wirtén som är generalsekreterare på
Världsnaturfonden WWF finns det dock hopp om att vända
trenden med hjälp av politisk vilja och att ställa om till ett
mer resurseffektivt och hållbart samhälle. Genom att satsa
på förnybara energikällor som sol- och vindkraft minskas
andelen förorenade utsläpp.
Det är därför vi vill tacka våra medlemmar i VästanVind
- genom ert medlemskap bidrar ni till en mer hållbar
samhällsutveckling!

Visste du att...
Du även kan minska ditt
ekologiska fotavtryck genom
att välja MSC-märkt fisk
(Marine Stewardship Council)
och FSC-certifierat trä (Forests
Stewardship Council)? Dessa
produkter kommer från väl
förvaltade källor!

Boka in den 6 oktober för
studiebesök i Töftedalen
Som medlem i VästanVind får du nu möjlighet att följa med
på föreningens studiebesök till Töftedalens vindpark och
besöka föreningens verk.
Vi ser fram emot att just du följer med på vårt studiebesök till Töftedalens
vindpark! Då vårt miljötänkande ständigt är i fokus har vi chartrat en buss för att
vi tillsammans ska ta oss upp till Dalsland. Själva studiebesöket är gratis, men om
du önskar resa med vår buss tillkommer en kostnad på 200 kr/person.
För att kunna beräkna fika och beställa buss behöver vi din anmälan senast
den 27 september. Mer information om studiebesöket hittar du i den bifogade
inbjudan, på hemsidan och på facebook.

Hemsida:		
		Epost:			Telefon:				Facebook:
www.vastanvind.se			
info@vastanvind.se		
031-34 64 060 (DinEl AB)		
www.facebook.com/vastanvind

Den ljumma sommarbrisen
Sommaren lider mot sitt slut och vi hoppas att ni har haft härliga dagar med picknick, utflykter och allt som hör sommaren till. Under
sommaren är det förstås stilla, varma och soliga dagar som vi önskar oss, men sett ur vindkraftsperspektivet är sommaren vanligtvis
den årstid som vindarna har som lägst energiinnehåll och produktionen sjunker. Vårt verk producerade dock bra under juli och hamnade i närheten av prognosen trots många soliga, stilla och sköna dagar. Men vi har en del att ta igen efter en vindfattig vårvinter och
får hoppas på goda vindar under hösten.

VästanVind månadsproduktion
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Diagrammet visar månadsproduktionen för verk 22 i Vindpark Töftedalsfjället. De ljusblå staplarna visar den prognosticerade produktionen och de mörkblå
staplarna visar det faktiska produktionsutfallet under 2012. Turkos stapel visar produktionsutfallet under 2013.

En levande förening!
Har du frågor om föreningen
eller om vårt verk? Eller har du
kanske önskemål, tips och idéer
på föreningsaktiviteter? Är det
något särskilt som du vill läsa om
i nyhetsbreven?
Du kan vara med och påverka
föreningens arbete - tveka inte att
kontakta oss!

Vi ses och hörs!
Hemsida:				Epost:			Telefon:				Facebook:
www.vastanvind.se			
info@vastanvind.se		
031-34 64 060 (DinEl AB)		
www.facebook.com/vastanvind

Välkommen på studiebesök i Töftedal!
Boka in söndagen den 6 oktober i din kalender! Som medlem i VästanVind får du nu
möjlighet att följa med på föreningens studiebesök till Töftedalens vindpark och besöka
föreningens verk. Under dagen kommer du bl.a. få möjlighet att ta en närmare titt på
parken, lyssna till spännande föredrag om vindkraftverkets drift, gå tipspromenad och
mingla med andra föreningsmedlemmar.
När?
Söndagen den 6 oktober 2013.

Program
9.00

Avfärd med buss från DinEls huvudkontor (Bergslagsgatan 2)
Tänk på att komma i tid!

Vi kommer att vara på plats i parken och vid föreningens vindkraftverk mellan kl. 11.00-13.00.

11.00

Ankomst till Töftedal
Vi inleder med korv och bröd.

Hur tar jag mig dit?

11.20

Välkommen till Töftedal!
Carolina Dolff, styrelseledamot, hälsar välkommen till 		
Töftedalen.

11.30

Så funkar det
Thomas Svensson, tidigare driftingenjör för vindkraften på
Göteborgs Energi (nuvarande drift- och 			
underhållsingenjör på Stena Renewable AB), 			
Björn Killman och Berndt Bolms 				
(styrelseledamöter från styrelsen) berättar 			
om vindkraftverken i Töftedalsparken.

12.15

Mingel och tipspromenad
Under minglet och tipspromenaden bjuds det på kaffe 		
och kaka.

12.45

Namngivningscermoni
Vinnaren av namntävlingen avslöjas och vårt verk får 		
officiellt sitt namn.

13.00

Avfärd
Bussen avgår och vi tar en tur genom parken på vägen 		
hem.

14.30

Bensträckare och förtäring
Möjlighet till bensträckare och förtäring till 			
självkostnadspris på Laxbutiken i Ljungskile (http://		
www.laxbutiken.se/)

15.30

Samling i bussen och avfärd mot Göteborg
Ankomst ca 16.30.

Tid?

Vi vill självklart vara så miljövänliga som möjligt
och förespråkar samåkning. Således har vi chartrat en buss till självkostnadspriset 200 kr/person.
Vi samlas utanför DinEls huvudentré (Bergslagsgatan 2) kl. 9.00 och är tillbaka i Göteborg ca kl.
16.30. Betalningen sker till bankgiro 679-3418
- glöm inte att ange ditt namn vid betalningen.
Har du inte möjlighet att åka med vår buss går
det självklart bra att ta sig dit med egen bil.

Anmälan

För att kunna beräkna fika och beställa buss
behöver vi din anmälan senast den 27 september. Anmälan sker antingen via mail (info@
vastanvind.se) eller DinEls kundtjänst på telefon
031-34 64 060. Vid anmälan är det viktigt att du
anger om du önskar plats i bussen eller om du
reser till Töftedal på egen hand. Ange även ditt
mobilnummer och om du har ev. matpreferens.
Observera att anmälan är bindande.

Kostnad?

Själva studiebesöket är självklart gratis, men om
du önskar resa med vår buss tillkommer en kostnad på 200 kr/person. Betalningen sker till bankgiro 679-3418 och glöm inte att ange ditt namn
vid betalningen.
På hemvägen stannar bussen till vid Laxbutiken i
Ljungskile för förtäring till sjävkostnadspris.
http://www.laxbutiken.se/

Vi ses väl?
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