VÄRMLAND-DALSLANDS VATTENKRAFTFÖRENING
Till medlemmar i Värmland-Dalslands Vattenkraftförening m fl.

Nyhetsbrev nr 2, 2013
Detta nyhetsbrev sänds till medlemmar i Värmland-Dalslands Vattenkraftförening, VDVF,
med flera.
Det drar ihop sig till årsmöte, seminarium och utställning!
I vårt förra nyhetsbrev informerade vi om kommande årsmöte den 16 mars i
Västra Ämtervik. Det kommer liksom förra året att kombineras med en utställning och ett
seminarium, något som visade sig vara lyckat. Platsen blir hembygdsgården i
Västra Ämtervik. Hembygdsgården ligger nordväst om tätorten, vid Berga, nära väg 45. Söderifrån
svänger man av väg 45 vid vägskylt Finnebäck, följer lokalvägen norrut och vid vägskälet mot
Folkesgården finner man hembygdsgården.
Programmet blir följande:
0930 – 1030
1030-12
12-13
13-1430
1430-15
15-1530
1530-1630

Registrering, kaffe
Besök utställningen
Lunch
Seminarium
Årsmöte
Kaffe
Studiebesök kraftstationen i Västra Ämtervik, ev även Rottneros

Utställningen finns i samma byggnad som årsmötet och kommer att pågå hela dagen.
Medlem som betalat medlemsavgiften för 2013 deltar kostnadsfritt, medföljande och övriga betalar
självkostnaden 200 kronor för kaffe och lunch. Beloppet sätts in på föreningens plusgirokonto
305504-3.
Det är även möjligt att betala på plats.
Anmälan till årsmötesdagen görs senast den 11 mars till Svensk Vattenkraftförenings kansli (som
också utnyttjas av VDVF) på e-post info@svenskvattenkraft.se , tel. 0221-82422,
fax 0221-82522. Det är viktigt att vi får anmälningar för att kunna dimensionera kaffe och lunch så att
det räcker till alla.
Det blir ett riktigt välmatat seminarieprogram där vi kommer att redogöra för läget inom
vattenjuridiken, prisutvecklingen på el- och certifikatmarknaden, kraven för att få nya elcertifikat,
nya nättariffer för producenter, försäkringsfrågor, tre nya vattenkraftprojekt i Värmland,
Vattendirektivet, våra kontakter med länsstyrelsen i vattenkraftfrågor, vad händer inom Svensk
Vattenkraftförening m. m.
Välkomna till en intressant vattenkraftdag i Västra Ämtervik!

Möte med länsstyrelsen
VDVF har begärt att få träffa länsstyrelsen före att diskutera aktuella frågor inom den småskaliga
vattenkraften i Värmland. Vi har noterata en mer positiv inställning till småskalig vattenkraft från
länsstyrelsens sida och vi hoppas den förstärks med den nye landshövdingen Kenneth Johansson. Vi
har föreslagit ett möte den 15 mars och hoppas att kunna ha färsk information till årsmötet.

Kurs i småskalig vattenkraft
Den 5-7 mars arrangerar Svensk Vattenkraftförening en vattenkraftkurs i Nässjö, se program på
hemsidan www.svenskvattenkraft.se.
Kursen arrangeras som tre separata temadagar så att man ska kunna välja att delta en, två eller tre
dagar.
Det finns när detta skrives fortfarande platser kvar.
En logotyp för VDVF?
VDVF har funnits sedan 2007, har ett stigande medlemstal, 2012 var vi 39 medlemmar, och får en allt
viktigare roll för utveckling av småskalig vattenkraft i vår region.
Vore det inte dags att vi skaffar oss en egen logotyp, eller logga i vardagstal?
På årsmötet ska vi ta beslut i denna fråga och de förslag styrelsen tagit fram finns bifogat.
Framför din åsikt på årsmötet!
Medlemsavgift i VDVF.
Till dags dato, 25 februari, har 25 medlemmar betalat sin medlemsavgift, 250 kr, för 2013. De som
var medlemmar 2012 och som hittills inte i plusgirot registrerats för betalning av medlemsavgift, får
med detta nyhetsbrev en påminnelsefaktura. Övriga som vill bli medlemmar sätter in 250 kr på
föreningens plusgiro 305504-3. För de som inte betalat medlemsavgiften senast 31 mars upphör
våra utskick.
Kom ihåg att ange avsändare, vi har hittills i år fått in 3 inbetalningar med okänd avsändare.
Det går att via Plusgirot spåra inbetalaren, men det kostar tid och en avgift till Plusgirot.
Det verkar tyvärr som betalningar via egen bank till postgirot inte visar avsändaren.
Om ni har några frågor om föreningen eller årsmötesdagen, kontakta:
Christer Hedberg, ordförande, 0570-521 51, 072-254 42 04, christer.hedberg@lernia.se
Christer Söderberg, kassör, 070-677 26 90, soderberg.sero@tele2.se
Lokala frågor i Västra Ämtervik, Lars Bergström, 073-029 45 02
VÄL MÖTT I VÄSTRA ÄMTERVIK DEN 16 MARS!

Christer Hedberg
Ordförande för Värmland-Dalslands Vattenkraftförening,
www.varmdalkraft.se

Förslag Logotyp

