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1. Hannevind Vindkraft manufactures and sells small wind turbines, for farms,
businesses or private homes. The production is located in Sweden but they
export to countries around the world.
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lantgården, företaget eller villan. Produktionen är förlagd till Sverige men man
exporterar till länder runt om i världen.

2. Omställning Söderhamn is part of Omställning Sverige, which is the
Swedish branch of the international Transition Towns Network. They operate on
local level to meet the challenges posed by the combination of peak oil and
climate change. They work to inspire, encourage, support, train and build
networks of local development groups who initiate and implement initiatives to
change to a sustainable life-style.
Omställning Söderhamn är ansluten till Omställning Sverige och är en del av
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Hannevind Vindkraft tillverkar och säljer små vindkraftverk, gårdsverk till

det internationella Transition Towns-nätverket. De verkar på det lokala planet
för att möta de utmaningar som följer av kombinationen oljetopp och
klimatförändringar. De arbetar med att inspirera, uppmuntra, stödja, lära upp
och bygga nätverk för lokala utvecklingsgrupper som initierar och genomför
omställningsinitiativ.
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3. Studiefrämjandet is an educational association founded in 1959, active in all
parts of the country. They offer workshops, training courses, cultural events and
lectures of various kinds and focus on nature, animals, environment and culture
- especially youth culture. Studiefrämjandet is based on the concept of popular
education, which means that they are responsive to each participant's needs
By working in small groups a good climate for learning and fellowship is

Con	
  el	
  apoyo	
  del	
  Programa	
  de	
  Aprendizaje	
  Permanente	
  de	
  la	
  Unión	
  Europea	
  

created.
Studiefrämjandet är ett studieförbund som bildades 1959 och de finns över
hela landet. De erbjuder studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och
föreläsningar av olika slag, främst inriktade på natur, djur, miljö och kultur –
framför allt ungdomskultur.

Studiefrämjandet utgår från folkbildningens idé,

vilket innebär att de är lyhörda för varje deltagares behov och erfarenheter och
ger människor möjlighet att utveckla sina intressen eller hitta nya. Genom att
arbeta i små grupper skapas ett bra klimat för lärande och gemenskap.

4. Södra Norrlands Vindkraftcentrum has a mission to take advantage of the
	
  

With	
  the	
  support	
  of	
  the	
  Lifelong	
  Learning	
  Programme	
  of	
  the	
  European	
  Union	
  

and experiences to enable people to develop their interests or find new ones.

growth potential of wind energy investments in the region of Gävleborg. It
provides businesses and the community the opportunity to benefit from and
participate in the wind industry development. The goal is to help create
sustainable jobs that extend long after the expansion period of the planned wind
turbines.
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Södra Norrlands Vindkraftcentrum har som uppdrag att tillvarata de
tillväxtmöjligheter som vindkraftsinvesteringarna i region Gävleborg innebär.
Det ger näringsliv och samhälle möjlighet att ta del av samt delta i
vindbranschens utveckling. Målet är att bidra till att skapa varaktiga
arbetstillfällen som sträcker sig långt efter själva utbyggnadsperioden av de

Con	
  el	
  apoyo	
  del	
  Programa	
  de	
  Aprendizaje	
  Permanente	
  de	
  la	
  Unión	
  Europea	
  

5. Växhusets Eco Centre is an organic demonstration and development
project in Mobodarne in Söderhamn. Their mission is to work towards increased
knowledge and understanding of renewable energy and food production. They
work in different ways in theory and practice for sustainable development. Being
inspired by permaculture, i.e. sustainable farming, they want to care for both
man and environment in an equitable and sustainable manner.
Växhusets

Ekocentrum

är

ett

ekologiskt

demonstrations-

och

utvecklingsprojekt i Mobodarne i Söderhamns kommun. Växhusets målsättning
är att verka för växande beträffande kunskap och insikt om förnybar energi och
produktion av livsmedel. De arbetar på olika sätt i teori och praktik för hållbar
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planerade vindkraftverken.

utveckling. Genom att inspireras av permakultur, d.v.s. hållbar odling, vill de
verka för omsorg om både människa och miljö på ett rättvist och hållbart sätt.

	
  

PROYECTO / PROJECT nº: 2010-1-ES1-LEO05-21207
AKTOS: Transferencia y Diseminación de modelos de buenas prácticas para la formación profesional en las áreas rurales.

AKTOS: Transfer and dissemination of good practices models for professional training in the rural areas.

