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Kyrkan i Säffle vill spara el men har mötts av ointresse
Säffle kyrkliga samfällighet vill bidra till att lösa bristen på el kalla
vintermorgnar genom att koppla ur strömmen i sina kyrkor ett par timmar. Men
nu är samfälligheten besviken över att förslaget möts av ointresse.
Inför den här vintern har det kommit rapporter att elförsörjningen i Sverige
inte räcker till om det blir riktigt kallt. Elleverantörernas
intresseorganisation Svensk Energi hotar till och med att det kan bli aktuellt
att helt enkelt stänga av el för vissa konsumenter eller landsändar för att
prioritera andra.
Men nu ifrågasätter Säffle kyrkliga samhällighet om det verkligen handlar om
en energikris. Samfälligheten arbetar medvetet genom nätverket Etik & Energi
för att ställa om till en mer hållbar energianvändning. Därför är Säffle
mycket intresserat av att genomföra ett testprojekt med korttidsavstängningar
av el i sina kyrkor. Genom att stänga av strömmen några timmar kan el
omfördelas till andra konsumenter.
Bad om förslag
Förslaget skickades från Säffle till Svensk Energi efter ett förfrågan från
organisationen där den ville veta vad som händer om man exempelvis stänger av
strömmen till kyrkobyggnader.
--,,Om vi stänger av strömmen några timmar märks det knappast på temperaturen
i kyrkan men motsvarar vad 70 normalvillor i Säffle förbrukar vid maxeffekt
under samma period, säger Jan Gustavsson, fastighetschef i Säffle kyrkliga
samfällighet.
Vädjar till makthavare
Men intresset från Svensk Energi har varit ljummet. Något svar har Säffle inte
fått på sitt förslag trots påstötning:
--,,Vi är ärligt talat förvånade. Om man ser till hela Sverige finns det
3,,200 kyrkobyggnader. Om vi gör korttidsavstängningar i alla kyrkor skulle
det motsvara urkoppling av mer än 20,,000 eluppvärmda villor.
Nu vädjar man därför till nätägare och andra med makt över elpolitiska beslut
att bistå de som vill visa sin goda vilja och bidra till att säkra landets
elförsörjning. På Säffles önskelista står också att få till stånd ett
nationellt och regionalt samarbete mellan fastighetsägare och nätägare för att
hitta bättre och tekniskt mer utvecklade system för att säkra effekten på
elnäten.
--,,Vårt förslag löser visserligen inte en energikris men det skulle bidra
till en omfördelning som gör att man skulle slippa stänga ner elen till
privatpersoner, säger Jan Gustavsson.
Lena Karlsson
Fakta
Energi & Etik är ett nätverk för kyrkor, församlingar och pastorat som vill
bli miljövänligare och effektivare både när det gäller energi och ekonomi.
Syftet är bland annat att hitta lösningar för att ställa om till en etisk och
hållbar energiförsörjning. Det handlar om att komma bort från oljeberoendet
och minska användningen av el för att istället hushålla med resurserna och
minska utsläpp som kan påverka klimatet negativt. Det genom att gå över till
nya energikällor som biobränslen eller förbättringar och effektiviseringar av
befintliga anläggningar. Arbetet ska också ske utifrån etiska aspekter, till

exempel att skapa nya arbetstillfällen eller bidra till att åkermark odlas
istället för att växa igen.

