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SERO:s energi- och miljöpris 2011 går till Thomas B Johansson
Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO, håller sitt årliga energiseminarium i Katrineholm (Statt
Hotell) fredag den 15 april.
SERO har sedan starten för 31 år sedan främjat utvecklingen av förnybar energi liksom en effektivare
energianvändning. I dag är detta en viktig samhällsfråga.
Seminariet skall redovisa möjligheterna för Sverige att uppnå EU:s energi- och klimatmål och vilka hinder som
finns i verkligheten, i synnerhet för mindre producenter som satsar på förnybar energi.
Det stödsystem för elproduktion som finns i Sverige, elcertifikatet, är under förändring och inger oro, i
synnerhet om systemet utvidgas att inkludera Norge.
Seminariet skall ge kunskap om utvecklingsläget för den förnybara energin och den avslutande paneldebatten
skall försöka ge en inblick i hur Energisverige kommer att påverkas av kärnkraftsolyckan i Japan.
I samband med seminariet kommer SERO:s årliga energi- och miljöpris att tilldelas professor Thomas B
Johansson från Lunds Universitet som under många år arbetat med forskning och utbildning inom
energiområdet och har nått både nationellt och internationellt erkännande.

Seminarieprogrammet bifogas som en fil.
Kontakter för mer information.
Christer Söderberg, ordförande
Tel. 08 25 68 81, 070 677 26 90
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www.sero.se
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Vad är SERO?
SERO är en ideell, politiskt och religiöst oberoende, rikstäckande förening som
har närmare 3 500 medlemmar. SERO arbetar för att främja energieffektivisering, förnybar energi i alla former samt för ett fossilfritt, hållbart
samhälle. SERO är registrerad som NGO, Non Govermental Organization, hos
FN och är medlem i EREF, European Renewable Energies Federation där
systerföreningar från 14 EU- länder ingår. SERO har även registrerat varumärket
®,
SERO-el för den rena, utsläppsfria el som produceras i medlemmarnas vindoch småskaliga vattenkraftverk

