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Dåva ska inspirera amerikansk
miljöpolitik
På onsdag (23 september) besöker Ryan Koch, diplomat vid amerikanska
ambassaden, Umeå. Syftet är att presentera president Barack Obamas
miljöpolitiska agenda och att få kunskap om Umeås arbete inom miljö och
energi. Bland annat ska Ryan Koch träffa representanter från Umeå Energi
och titta närmare på Dåva kraftvärmeverk.
- Det känns givetvis hedrande och visar att våra investeringar på Dåvamyran
är mer än en angelägenhet för Umeå med omnejd. Med prestige- och
gränslösa kunskapsutbyten som detta skapar vi gemensamma förutsättningar
för en grön framtid, säger Göran Ernstson, vd och koncernchef på Umeå
Energi.

Dåva 1 förvandlar hushålls- och industriavfall till nyttig fjärrvärme med en
teknik som väcker uppmärksamhet världen över.
- Vi har skickliga medarbetare som är experter inom avfallsområdet och den
kunskap de har sprider vi gärna vidare. Bland annat samarbetar vi med
kollegor i Sydkorea, Kina och Chile. Det här kommer affärsområdeschefen för
Värme, Jan Ridfeldt, att berätta mer om när han tar emot den amerikanska
delegationen, berättar Göran Ernstson.
Nästa år tar Umeå Energi nästa stora steg i sin långsiktiga klimatsatsning och
inviger Dåva 2. Det är ett biobränsleeldat kraftvärmeverk för el och fjärrvärme
som i stort sett eliminerar Umeå Energis behov av olja i bränslemixen.
Biobränslet tas i huvudsak från regionen, vilket bidrar till sysselsättningen
inom skogs- och transportnäringen i Norrlands inland.
Under dagen föreläser också Ryan Koch på Umeå universitet, samt besöker
GreenZone.
För mer information, kontakta:
Göran Ernstson, vd och koncernchef, Umeå Energi 070-650 13 97
Jan Ridfeldt, affärsområdeschef Värme, Umeå Energi 070-644 64 60
Gun Blomquist Bergman, informationschef Umeå Energi 070-642 46 33

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete
med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och
kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och
en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt
400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.
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