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ENERGIAVISEN

Bæredygtigt

Fællesskab
– en forening for grøn udvikling i Svendborg Kommune

Kun fantasien sætter
grænser
Det sker for ham. Og for
hende. Det sker for de fleste – ofte under bruseren.
Det sker sikkert også for
dig; at du får en god idé –
en åbenbaring om, hvordan en bedre fremtid kunne se ud, hvis blot... Og
opildnet tænker du videre, men bliver, muligvis,
overhalet indenom enten
af andres eller egne forbehold, af forestillingen om
et uoverskueligt, bureaukratisk maskineri eller af
tanken om, at den tanke,
du har tænkt, nok allerede

er tænkt mindst 1.000 gange før af andre.
Fra din tanke til fælles
handling
Bæredygtigt Fællesskab er
sat i verden for at forhindre, at private ideer om
bæredygtige tiltag falder til
jorden. Bæredygtigt Fællesskab er en forening stiftet af og for privatpersoner
som dig, der:
♦ har en god idé, men savner ligesindedes opbakning til at komme videre,
♦ måske synes, det kan virke uoverskueligt at hen-

vende sig til kommunen,
♦ gerne vil bidrage til en
bæredygtig udvikling
i dit lokalområde, men
ikke lige ved hvordan,
♦ ønsker at indgå i et uformelt forum for gensidig
inspiration, og/eller
♦ har en helt 5. idé om,
hvad du kan bruge et
fællesskab som vores til.
Baggrundshistorie
Bæredygtigt Fællesskab er
en videreudvikling af den
lokale forening Energilandsby 5762, stiftet i 2012,
som primært har haft
fokus på energioptimering

af private boliger. Siden
2013 har foreningens medlemmer fået gratis uvildig
energirådgivning via Energirenoveringshjulet. I 2014
var vi fødselshjælper for et
fælles fjernvarmeprojekt i
Ollerup, V. Skerninge og
Ulbølle, som i 2015 blev
en selvstændig forening og
nu har et realiserbart projekt klar.
Muligheden for at kunne gå sammen om sådanne initiativer uden at skulle starte helt fra ”scratch”
fortjener at blive udbredt
til flere, og med omdøb-

ningen til Bæredygtigt
Fællesskab dækker vi nu
hele Svendborg Kommune. Vi arbejder fortsat på at
udbrede vedvarende energikilder og at nedbringe
energiforbruget, men sigtet er bredere end blot
energioptimering.
Bestyrelse og
medlemsskab
Bestyrelsen ledes af private, der ledsages af
GO2Green og Svendborg
Kommune, som medvirker til at understøtte vores initiativer i kraft
af direkte adgang til hhv.

erhvervslivet og kommunale beslutningstagere.
Et medlemskab af Bæredygtigt Fællesskab koster
årligt 200 kr. Medlemskabet giver bl.a. mulighed for gratis uvildig
energivejledning gennem
Energirenoveringshjulet.
Du kan læse mere om
Bæredygtigt Fællesskab på
bæredygtigt-fællesskab.dk
Vi glæder os til at høre fra
dig!

