Japan kigger Sønderborg i kortene
Sønderborgs Store Omstilling blev kigget efter i sømmene, da Kazuo Teranishi, journalist hos Japans næststørste avis forleden dag
aflagde Sønderborg et visit.
Besøget omfattede blandt andet samtaler med sønderborgere og virksomheder, som på forskellig vis er involveret i omstillingen.
På Produktionshøjskolen viste Poul Ewald rundt, og forklarede hvordan energi og bæredygtighed i byggeri og materialer nu spiller sammen med
undervisningen.
Peder Helmuth viste rundt i boligen på Kongevej, og forklarede hvordan udvendig isolering har skabt bedre indeklima og markante energibesparelser,
samtidig med at huset er rykket op i energiklasse C.
Bo Balstrup fra Delta fortalte, hvordan Sønderborgs Omstilling tiltrækker både nationale og lokale investorer til det nye PET Green-Lab, som opføres ved
Porten til Sønderborg.

Wohlenberg bakker op om ZERObutik og sælger CO2-neutrale rødvine
Jens Kristian Bertelsen fra Wohlenberg fortalte om butikkens energibesparelser gennem ZERObutik-programmet, og hvordan sønderborgerne i stigende
grad efterspørger både CO2-neutrale og organiske vine.
På gågaden mødte Kazuo Teranishi blandt andet Ole Wandahl Stenhøj, Det Konservative Folkeparti, som blev udfordret på hvorledes ProjectZero

fyrtårnet kan skabe grøn vækst i Sønderborg-området.
Per Bonefeld viste rundt ved foden af Mintebjerg-vindmøllerne. Hver 70. minut producerer vindmøllerne energi svarende til én husstands årlige
energiforbrug. Det er god investor-økonomi, og Per Bonefeld gør i øvrigt alt hvad han kan, for at mindske støjgener fra vindmøllerne.
Peter Petersen som havde lørdagsvagten på Sønderborg Kraftvarmeværk, fortalte Kazuo Teranishi hvordan (fra)sorteret affald gennem forbrænding
omdannes til strøm og varme. I Japan deponeres affald fortsat således, som man også gjorde tidligere i Danmark.
Derudover blev der aflagt et besøg hos ZERO+ huset, lavenergibyggeriet i Vollerup, Helsam-butikken, det nye flis-anlæg og genbrugsstationen i
Glansager. Sønderborg rundturen sluttede med et kort besøg på Vikingeklubben, som i foråret fik eget solcelle-anlæg.

Kazuo arbejder for Japans næststørste avis med 8 mio. abonnenter
Kazuo Teranishi arbejder for "The Asahi Shimbun", som med 8 mio. abonnenter er Japans næststørste avis. De mange indtryk vil blive omsat til flere
artikler om Sønderborgs Store Omstilling, om fjernvarme-systemet, og om hvorledes omstillingen skaber vækst og nye muligheder for virksomhederne.
Sønderborg turen varede 8 timer og blev ledsaget af ProjectZeros Peter Rathje.
Besøget er det 3. besøg fra Japan i 2013. Den tidligere japanske regering besluttede at stoppe al udbygning af atomkraften efter Fukushima-ulykken i
2011, men efterfølgende har den nye regering ikke sat handling bag de trufne beslutninger, hvilket efterlader stor usikkerhed om Japans omstilling.
Måske Kazuos artikler fra Sønderborg kan inspirere Japan til at sætte mere skub i omstillingen!
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Der blev kigget ind over hækken til ZERO+ huset

For yderligere oplysninger:

Peter Rathje
peter.rathje@projectzero.dk (mailto:peter.rathje@projectzero.dk)
+45 4040 8636

3GF-konference
Kazuo aflagde Danmark et besøg i anledning af 3GF-konferencen.
Læs mere om Regeringens 3GF-konference her (http://3gf.dk/)
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