Inbjudan till Höstmöte 2022
För första gången anordnar Lokalkraft Sverige ett Höstmöte
Välkommen den 20 oktober till Herrljunga!

Vi träffas på Herrljunga hotell och konferens, Järnvägsplatsen 4, Herrljunga, den 20
oktober.
Vi har ett brett program med programpunkter som är högaktuella för våra
medlemmar.

Räcker elen till i vinter och vad kan den komma att kosta är två frågeställningar
som vi tar upp.
Härryda Energi berättar hur det lokala energibolaget arbetar för att hantera
utmaningarna i en expansiv kommun.
Nya krav på elnätet kräver nya tekniska lösningar. Vi får reda på vad forskningen
redan har lösningar på och vad den jobbar med att lösa.

Energidagarna 2022

Energimarknadsinspektionen informerar om nya krav på elnätsföretagen från
årsskiftet och vad som händer med regleringen av elnätsföretagens intäkter.
Vi får höra en analys av hur energipolitiken kan bli efter valet.
Torsdag den 20 oktober
09:00 Registrering och fika
10:00 Räcker elen till i vinter?
Niclas Damsgaard, Chefsstrateg Svenska Kraftnät
Planera för framtiden - Så möter det lokala elnätsbolaget utmaningarna i en
expansiv kommun.
Charlotte Simonsson, Teknikchef, Härryda Energi
Energipolitiken efter valet
Per Lindvall, ekonomijournalist som bevakar energifrågorna
11:30 Lunch
12:30 Så här ser vintern ut för en elhandlare
Tord Rixborn, Styrelseledamot i Lokalkraft Sverige med mångårig erfarenhet
av elhandel.
Forskning, utveckling och elnät hänger ihop!
Lars Nordström, professor, KTH och tidigare styrelseledamot i Boo Energi
(som är ett medlemsföretag i Lokalkraft Sverige). Han berättar om vad han ser
som utmaningar i elsystemet och vilka av dessa vi har lösningar på men inte
använder och vad som fortfarande är lite klurigt.
13:45 Eftermiddagskaffe
14:15 Nya regler för elnätsföretag och vad händer i elnätsregleringen.
Staffan Wikstedt, analytiker på nätreglering, Energimarknadsinspektionen
15.00 Avslutning

Anmälan
Enklast till info@lokalkraft.se och senast
12 oktober. Ange namn, företag och
kontaktuppgifter för de personer som
kommer från ert företag.
Har du frågor kontakta då vårt kansli på
info@lokalkraft.se eller ring
Erik von Hofsten på 073 848 20 30
alt Anders Pettersson 0708 94 26 49
Kostnad 2900 kr exkl moms för
medlemmar. Priset inkluderar fika och
lunch.
För de som inte är medlemmar är priset
3500 kr exkl moms. Priset inkluderar fika
och lunch.

Känn dig varmt välkommen till
Höstmötet 2022!

