Harpsund vinner Oscar i energi
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Inför tv-kameror, EU-toppchefer och skådespelaren Martin Sheen delades miljöoch energiområdets motsvarighet till filmbranschens Oscar ut tidigare i veckan.
Statsministerns sommarstuga, Harpsund, vann det nationella priset i kategorin
luft.
The Energy Globe, priset för en hållbar utveckling, delades ut för sjunde gången och den pampiga galan
hölls i Europaparlamentet i Bryssel. 732 projekt från hela världen tävlade i kategorierna jord, värme, luft,
vatten och ungdom.
En vinnare utsågs från varje deltagande land och för Sveriges del vann alltså Harpsund. Förutom
statministerns sommarbostad, den herrgård där regeringen brukar samlas för överläggningar, består
Harpsund av skog, åkermark och ett jordbruk med 500 djur för kött och mjölkproduktion. Det är Statens
fastighetsverk som äger och förvaltar egendomen och som anmält Harpsund till tävlingen.
- Det är vår nya energicentral i Harpsund som fått priset. Genom att kombinera flis från den egna skogen,
med pellets och solenergi är vi självförsörjande av energi, säger Lars Pellmark, energispecialist på Statens
fastighetsverk.
De gamla oljepannorna är utslängda och taket till maskinhallen är utbytt mot solfångarmoduler som på
sommaren ger tappvarmvatten och torkar gårdens skördade grödor.
Hur många som tävlade för Sverige vet inte Lars Pellmark.
- Det är jätteroligt att ha fått priset, oavsett hur många som var med. Priset var ett diplom.
Av de nationella vinnarna gick ett antal vidare för att tävla om de ärofulla internationella priserna, men här
kom inte Harpsund med. De sex internationella vinnarna vann varsin 1,7 kg tung bronsstatyett och 10 000
euro, drygt 90 000 kronor.
I juryn fanns representanter bland annat från FN och världsbanken.
För att hotta upp tillställningen fanns den amerikanske skådespelaren Martin Sheen på plats, tillsammans
med filmregissören Emilio Estevez, Robin Gibb från the Bee Gees och Energy Globe juryns ordförande,
Indira Gandhis dotter Maneka Ganddi.
Kuriosa: Det var Robin Gibbs storebror, Barry Gibb, också han medlem i gruppen Bee Gees, som nyligen
köpte countrylegenden Johnny Cashs hus. Gibb köpte huset av Cashs arvingar med löftet att bevara det
som ett minne av paret Cash-Carter, ett löfte som sprack då huset brann ner till grunden tidigare i veckan
på grund av renoveringsarbete.
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