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Efter en lite tveksam inledning av hösten där farhågor
fanns att vi återigen skulle få en torr höst och vinter.
Vintern gjorde sitt intåg med en del snö och kyla,
planering gjordes att spara vatten för att klara vintern.
Även denna vinter blev det som tidigare, omslag i vädret
med flertal grader varmt, regn och blåst. Helt plötsligt
fick det ställas om från att spara till att köra fullt och börja tappa för att magasin
är fulla. På sätt och vis skönt efter en lång tid med magra vattenmängder.
Hösten har till stor del bestått av arbeten med påverkan av våra politiker. Allt
sedan promemorian släpptes på remiss har ett febrilt arbete pågått. Både i vår
förening, men framför allt i SVAF. Ett stort antal kontakter med departement,
rikspolitiker, energitalespersoner, andra intresseorganisationer, seminarier, flera i
SVAF jobbar heltid med kontakter och arbete med myndigheters olika utspel.
Senaste månaderna har det cirkulerat många rykten, många besked, motstridiga
slutsatser om vad remissen kommer att leda till. VDVF skrev ett svar på
promemorian och sammanlagt kom över 200 svar från olika berörda. Merparten
av svaren var synnerligen kritiska till vad lagförslaget kommer att leda till, vi har
många i samhället som har motsvarande bekymmer som vi med småskalig
vattenkraft. Vi bygger nu nätverk för att stå ännu starkare i vår påverkan av
styrande i samhället.
Mycket tyder på att promemorian håller på att sammanställas i
regeringsdepartementet för att snart läggas fram till riksdagen. Hur väl
departementet vävt in de svar som lämnats i remissrundan vet vi inte idag. En del
mörka moln finns vid horisonten om att det att fortsättningsvis kommer att vara
en utmaning att driva småskalig vattenkraft. Vi i VDVF och SVAF arbetar som
sagt intensivt in i det sista för att påverka i rätt riktning.
SVAF är vår nationella vattenkraftförening, VDVF är adjungerade till styrelsen
för att kunna delta i deras processer och föra fram vad vi i Värmland Dalsland
anser. Nu om någonsin så behövs så många medlemmar som möjligt både i vår
förening men också nationellt. Vi uppmanar alla att även vara medlemmar i
SVAF. Det finns en rad fördelar med ett medlemskap i SVAF, en mycket kraftfull
försäkring för vattenkraftverk, bra elhandelsavtal, ju fler medlemmar SVAF har
bakom sig desto starkare blir deras röst i påverkan av de som styr i vårt samhälle.

Många processer pågår i vår del av Sverige, inte minst för undertecknades del.
Många andra är på väg in i processer eller är redan där. Det är en tuff tillvaro,
många känner frustration. Vi ska försöka mobilisera grupp personer i vår förening
som kan vara jourhavande medmänniska. Någon att prata med om sin situation.
9 januari 2018 så bjuder Bixia till producentträff i Karlstad. Oavsett vem du säljer
din producerade el till är du välkommen att lyssna till olika föredrag. Kom och
lyssna till senaste nytt. Det blir på Gustav Fröding kl. 08.30 och avslutas med
lunch. Se vår hemsida för närmare information www.varmdalkraft.se
Bifogat i detta utskick hittar du en faktura för 2018, det är vår förhoppning att du
vill fortsätta vara medlem i vår förening.
Vet du någon som ännu inte är medlem, tipsa vederbörande, maila oss så kan vi ta
kontakt. Vi kan också erbjuda stödmedlemskap 100 kr till dem som vill värna om
den småskaliga vattenkraften. Ju fler vi är desto starkare blir vår röst.
Planering av årsmötet börjar ta form, vår strävan är att välja plats så att alla får en
så rimlig resväg som möjligt. Har du förslag på lämplig plats får du gärna höra av
dej. Det får gärna vara i en hembygdsgård eller liknande, helst att det även går att
servera lunch och att det i närheten finns något kraftverk vi kan besöka.
Förutom Bixias träff i Karlstad den 9 januari så arrangeras den 22 januari ett
seminarium i samarbete med LRF, stödföreningen för småskalig vattenkraft,
SVAF m.fl. i Värmlands museum Karlstad, där vi bjudit in ett antal politiker,
både från riksdagen men även lokala politiker. En späckad dag med flertalet
föreläsare där vi får senaste läget i dramat om vad framtiden kommer att ge oss.
Besök vår hemsida www.varmdalkraft.se för information
Epostadress?
Om du har en emailadress, meddela gärna den till oss, vi kan snabbare få ut
information om vår verksamhet.
Vi i styrelsen önskar er en fortsatt god helg och ett Gott Nytt År
Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Värmland Dalslands Vattenkraftförening
Christer Hedberg ordf.

