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Det är med glädje som jag bjuder in till Västmanlandsakademien.
Viktiga områden för länets utveckling synliggörs ur såväl ett historiskt som nutids- och
framtidsperspektiv.
Årets Tema:

Framtidens energi i Västmanland med fokus på solel
El från solceller är en viktig del för att uppnå ett fossilfritt Västmanland. I vårt län
finns flera framgångsrika stora och små företag som säljer solelsteknik. Vid Mälardalens
högskola bedrivs forskning på området och i länet pågår flera solelsprojekt med olika
organisationsformer. Vi har goda förutsättningar att öka produktionen av solel genom
installationer på till exempel tak och fasader. Viktiga frågor blir då: Hur kan vi stärka
produktionen och hur kan vi utveckla tillväxten för både export och inhemsk marknad?
Vid årets möte med Västmanlandsakademien kommer företrädare för både forskning,
företag och organisationer att ge sin syn på dessa frågor. Vi får även möjlighet att tillsammans diskutera hur vi kan gå vidare för att använda solel som ett sätt att förena klimatoch tillväxtmål. Tyvärr måste jag konstatera att kvinnor verksamma inom solelsområdet
är få. Detta faktum är utan tvekan ett hinder för en långsiktig positiv utveckling.
Personligen är jag övertygad om att energi och solel är ett område där Västmanland har
stora möjligheter att inom en snar framtid bli ett nationellt styrkeområde, tack vare framgångsrik forskning, högt teknikkunnande och ledande företag.
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Bengt Stridh, Principal Scientist
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Framtidens energi vårt sätt att ta ansvar för hela livet
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Mötesplats Västmanlandsakademien - enkel förtäring

Ingemar Skogö, landshövding

Nationellt styrkeområde inom energi
– Så tar Västmanland täten i utvecklingen av fossilfri energiförbrukning!
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