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Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor´s corner 
 
September månads vetenskapliga krönika i Strömstads tidning publicerades den 30 
september och är skriven av professor Tomas Bergström. Han tar upp problemet med ett 
ökande vaccinationsmotstånd i flera länder i västvärlden och hur man skall kunna komma till 
rätta med detta. Här behövs ökad upplysning av föräldrar och vårdpersonal. 
 Oktober månads krönika är skriven av didaktiker Åsa Morberg om hälsa som en ny form 
av religion. Hälsobloggare kan tolkas som en form av prästerskap. 
 Ryggkirurg och styrelseordförande Peter Fritzell presenterar arbetet med den nya 
hemsidan och samarbetet med hemsidesredaktör Jan Ternhag. Nästa styrelsemöte blir i 
Göteborg den 11 november. Ett förberedande telefonmöte hölls den 16 oktober. 
Förberedelserna för den akademiska högtiden i juni 2018 med bl. a. fyra seminarier pågår för 
fullt. 
 För egen del har jag publicerat boken Folkloristic studies in Scandinavia. Personal 
research experiences and reflections. Den är utgiven på Novus Press i Oslo 
(www.novus.no). Utifrån egen forskningserfarenhet argumenterar jag för folkloristikens 
vetenskapliga betydelse i Skandinavien. The book concentrates on four folkloristic fields of 
research. These are: small narratives considered in a social context; rituals of various kinds; 
folk beliefs; materiality in the meaning of folklife art and symbols on grave memorials. Boken 
presenterades i ett utförligt reportage av Marita Adamsson i Strömstads tidning den 19 
oktober och i Bohusläningen den 20 oktober 2017. 
 Ledamöter inom Strömstad akademi håller föreläsningar en gång i månaden på museet 
eller biblioteket i Strömstad. Professor Jens Allwood föreläste på museet lördag den 21 
oktober om Språk och tanke. Strömstads tidning presenterade den 24 oktober ett utförligt 
reportage om föreläsningen. Torsdag den 16 november kl. 19.00 föreläser professor 
Annica Dahlström på biblioteket om “Vår biologi, vår hjärna och våra barns uppväxt”. 
Onsdag den 22 november kl. 16.00 föreläser forskarassistent Märta Rosenlind på hotell 
Laholmen om “Kunskap – Lärande – Munhälsa”.  
 I Strömstad anordnas ett seminarium “Strömstad in light” fredagen den 3 november på 
Scandic Laholmen. Temat är “Hållbar livsstil”. Seminariet har ett angeläget miljöbudskap till 
alla invånare i Strömstad med omnejd. 
 Ledamöter inbjuds härmed att komma med förslag till nya föreläsningar under våren 2018. 
Skicka förslagen till mig under adressen: anders.gustavsson@ikos.uio.no. Förslag till nya 
krönikor i Strömstads tidning under 2018 skickas till Mariana Back med adress: 
mariana.back@tekniskamuseet.se.  
 Jag vill inskärpa en tidigare uppmaning till alla ledamöter att kontrollera och komplettera 
uppgifterna om er på hemsidan. Försök också värva nya medlemmar till akademin, inte minst 
kvinnor. Skicka in förslag till rektor Lars Broman: lars.broman@stromstadakademi.se.   

http://www.novus.no/
mailto:anders.gustavsson@ikos.uio.no
mailto:mariana.back@tekniskamuseet.se
mailto:lars.broman@stromstadakademi.se
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 Jag önskar nya bidrag till novembernumret av Nyhetsbrevet med deadline den 28 
november 2017 under adressen anders.gustavsson@ikos.uio.no. Sänd kortare artiklar, 
debattinlägg och/eller recensioner av ny vetenskaplig litteratur. Svenska bidrag skall ha ett 
abstract på engelska.  
 Sänd också bidrag till Akademins skriftserie Acta Academiae Stromstadiensis, AAS, under 
adressen: gudmundbergqvist@hotmail.com.   
 
September's scientific chronicle in Strömstad's newspaper was published September 30th 
and was written by Professor Tomas Bergström. He addresses the problem of increasing 
vaccine resistance in several western countries and how to deal with this. Increased 
information is needed for parents and healthcare professionals. 
 October's scientific chronicle is written by didactics Åsa Morberg about health as a new 

form of religion. Health bloggers can be interpreted as a form of clergy.  

 Surgeon and chairman of the board Peter Fritzell presents the work on the new 

website and collaboration with website editor Jan Ternhag. The next board meeting will be in 

Gothenburg on November 11th. A preparatory telephone meeting was held on October 16th. 

The preparations for the academic festival in June 2018 with for example four seminars are 

ongoing. 

 For my part, I have published the book ”Folkloristic studies in Scandinavia. Personal 

research experiences and reflections”. It is published at Novus Press in Oslo 

(www.novus.no). Based on my own research experience, I argue for the scientific 

significance of folkloristics in Scandinavia. The book concentrates on four folkloristic fields of 

research. These are: small narratives considered in a social context; rituals of various kinds; 

folk beliefs; materiality in the meaning of folklife art and symbols on grave memorials. The 

book was presented in a detailed report by Marita Adamsson in Strömstad's newspaper, 

October 19, and in Bohusläningen October 20, 2017. 

 Members of Strömstad Academy give lectures once a month either at the museum or the 

library in Strömstad. Professor Jens Allwood lectured at the museum on Saturday, October 

21, on Language and Thought. Strömstad's newspaper presented a comprehensive report 

on the lecture on October 24. Thursday 16 November at 19.00 lectures professor Annica 

Dahlström at the library on "Our biology, our brain and the growth of our children”. 

Wednesday 22 November at 16.00 lectures research assistant Märta Rosenlind at Laholmen 

hotel on ""Knowledge - Learning - Mental Health".  

 In Strömstad a seminar "Strömstad in light" will be held Friday, November 3 at Scandic 
Laholmen. The theme is "Sustainable Lifestyle". The seminar has an important 
environmental message to all inhabitants in Strömstad and surroundings. 
  Members of the Academy are invited to submit proposals for new lectures during spring 
2018. Please, send me suggestions under the address: anders.gustavsson@ikos.uio.no. 
Proposals for new chronicles in Strömstad's newspaper in 2018 may be sent to Mariana 
Back with address: mariana.back@tekniskamuseet.se.  
 I want to urge a previous call for all members to verify and complete information on your 
websites. Also try to recruit new members to the academy, not least women. Send 
suggestions to Rector Lars Broman: lars.broman@stromstadakademi.se.   
 I wish new contributions to the November issue of the Newsletter sent to my address with 
deadline 28 November 2017: anders.gustavsson@ikos.uio.no. Send short articles, opinion 
articles and/or reviews of new scientific literature. Swedish contributions shall have an 
abstract in English.  
 Please, send also contributions to the Academy's publication series Acta Academiae 
Stromstadiensis, AAS, to the address: gudmundbergqvist@hotmail.com.   
 
Bästa hälsningar, Best regards, Anders Gustavsson 

mailto:gudmundbergqvist@hotmail.com
mailto:anders.gustavsson@ikos.uio.no
mailto:mariana.back@tekniskamuseet.se
mailto:lars.broman@stromstadakademi.se
mailto:gudmundbergqvist@hotmail.com
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Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair 
 

Hemsidan. I oktober har AU arbetat intensivt med den nya Hemsidan. Vi har träffat vår 
hemsidesredaktör, Jan Ternhag, på Tekniska museet i Stockholm och gått igenom både 
utseende och funktion. En fördel är att den är konstruerad i Wordpress, ett användarvänligt 
gratisprogram med många olika ”Teman” där Jan valt ut ett åt oss. Detta kan ändras om man 
så vill. Det finns bl a nu en ”sökfunktion” så det är lätt att hitta via sökord utan att behöva leta 
runt. Skriv till exempel in ert eget namn i rutan och klicka på Sök. Det finns annars som ni 
kan se en mörk horisontell ”Ämneslist” där man kan hitta det man söker. Alla ledamöter 
uppmanas att gå till Hemsidan och ”leka runt” och komma med förslag; 
http://www.stromstadakademi.se/wp/ 
     En engelsk variant behöver konstrueras innan årsskiftet.  
     Jan kommer den 2/11 klockan 1630 att hålla en föreläsning/lektion för de ledamöter i 
akademin som vill lära sig hantera Wordpress och göra sina egna hemsidor, alternativt 
kunna var med och redigera i akademins hemsida. Förstås efter beslut av Styrelsen. 
Lektionen blir på Tekniska Museet i Stockholm så det är ju inte helt lättillgängligt. Finns 
intresse kan vi se om det går att ordna lektioner via Skype. Det går bra att anmäla sig till 
Mariana Back via hennes mailadress; mariana.back@tekniskamuseet.se 
     De olika Arbetsgrupperna ombeds reflektera över de arbetsstrukturer som föreslogs i 
förra Nyhetsbrevet 2017-09-26; http://www.stromstadakademi.se/wp/wp-
content/uploads/2017/09/Nyhetsbrev_2017-09.pdf. Mariana Back kommer att kontakta er i 
början av november. Vi vill kunna presentera målsättning, arbetsmetoder och rapportering på 
ett övergripande och strukturerat vis på Hemsidan.  
     Nya ledamöter har valts in i akademin, som glädjande nog fortsätter att växa. Det 
innebär inte minst ökade krav på en funktionell Hemsida.  
     Antologierna kring Hälsa och Miljö och Värderingar är inne i sin produktiva slutfas. Den 
förra är klar att publiceras inom några månader, medan den senare är tänkt komma i press 
ett ca halvår efter den första.  
     Akademiska högtiden 2018. Arbetet med de fyra seminarierna Dag 2 fortsätter, och 
talare Dag 3 kontaktas löpande av rektor och prorektor.  
     Nästa Styrelsemöte den 11/11 2018 kommer att hållas i Göteborg hos Aadu och Aslaug 
som vanligt. Förberedelsearbetet inför detta pågår och ett extra Styrelsemöte hölls den 16/10 
för att förbereda alla frågor. Engagemanget från de olika Styrelseledamöterna är 
beundransvärt i en tid då arbetsbördan successivt ökar i takt med akademins alltmer 
omfattande engagemang i olika frågor.  
     Inom AU gäller detsamma, där Mariana Back, Lars Broman och Anders Gustavsson 
tillsammans med ordförande arbetar med löpande ärenden.  
Vi ser fram mot en fortsatt intressant höst.  
     Peter Fritzell/ordförande Strömstad akademi 
 
 
 

http://www.stromstadakademi.se/wp/
mailto:mariana.back@tekniskamuseet.se
http://www.stromstadakademi.se/wp/wp-content/uploads/2017/09/Nyhetsbrev_2017-09.pdf
http://www.stromstadakademi.se/wp/wp-content/uploads/2017/09/Nyhetsbrev_2017-09.pdf
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Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor 
 
I am going to spend most of week 45, i.e. 6-10 November in Strömstad, in our office in the 
City Hall. Welcome to visit me there! 
     On 8 November, members of the Skagerack supportclub meets at 1900. I will attend, but 
two persons from Strömstad Academy are welcome. Please let me know if you want to join 
me. 
     All Academy Fellows are welcome to use the office whenever you feel that you wold like 
to be able to work for a while in peace away from home. Unfortunately, however, we cannot 
offer free use of the guest room, which costs SEK 360:- per night. 
 

Information om ekonomihantering: Använd endast plusgiro 1115-5 
 
Fr o m nu så kan ni inte längre använda akademins tidigare bankgiro 341-2913 Dessutom 
avslutas vårt tidigare plusgirokonto  487542-3 fr o m 1/1 2018. Så i fortsättningen är det 
enbart vårt plusgirokonto 1115-5 som gäller. Förutom att detta förenklar de ekonomiska 
rutinerna inom akademin så sparar vi pengar på att bara ha ett konto som vi använder 
(utöver sparkontot, dit pengar som står inne länge förs över). 
 

Information on Economic Transactions: 
 
From now on please use only this account when paying to Strömstad Academy:  
IBAN SE25 9500 0099 6034 0001 1155 
BIC NDEASESS 
Bank Nordea, SE-10571 Stockholm, SWEDEN 
     This means that the old account IBAN SE25 9500 0099 6034 0487 5423 should no longer 
be used. 
 
 

From International Solar Energy Society Newsletter September 2017 

12th International Symposium on Renewable Energy Education “Education and 
Training for Sustainability” 
 
The 12th International Symposium on Renewable Energy Education took Place in Strömstad, 
Sweden 19-22 June 2017. 35 renewable energy scientists from 12 countries in five 
continents participated. The symposium was held in parallel with the Strömstad Academy 
annual Festival. The program included a pre-symposium study visit to Chalmers University in 
Göteborg, a joint study tour to the Koster islands, a joint opening session, and a joint post-
symposium tour to Oslo. ISREE Proceedings can be downloaded at: 
http://www.stromstadakademi.se/sa_pdf/AAS-33.pdf 

 
Vetenskapslördag 9/12 2017 
 
För tredje året i rad arrangerar Strömstad akademi tillsammans med Dalarnas museum och 
Folkuniversitetet en vetenskapslördag i mitten av december. Årets tema är Hälsa och 
hållbarhet. Den intresserade allmänheten kommer att bjudas på ett antal populära men 
kvalificerade föreläsningar mellan 12.00 och 17.00. Program kommer i nästa nyhetsbrev.

https://join.ises.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12620&qid=2245128
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Marie-Louise Wadenberg: Minnesanteckningar från 
förberedande styrelsemöte via telefon inför ordinarie 
styrelsemöte i Göteborg den 11 november, 2017. 
 
Närvarande: Lasse Broman (adjungerad), Peter Fritzell, Anders Gustavsson, Mariana Back, 
Rune Wigblad, Marie-Louise Wadenberg, Åsa Morberg, Bodil Frisdal, Carl Olivestam 
 
Ordförande: Peter Fritzell och sekreterare Marie-Louise Wadenberg 
 
Peter Fritzell inledde med att meddela att mötet sammankallats för att förbereda ett antal 
frågor inför det ordinarie styrelsemötet i Göteborg den 11 november 2017. 
 Inledningsvis meddelade då också Åsa Morberg att presentation av Akademin på 
Skolforum (gymnasieseminarium) på Älvsjömässan i Stockholm inte blir av. 
 
1. Stipendium: Medel finns för 2017 och 2018. AU (arbetsutskottet) har medgivit ett 
författarstipendium på 10 000:- till Ari Lampinen för arbete med en textbok på engelska för 
universitetsbruk (ämnet är ’Förnybar energi i transporter’). Styrelsen godkänner detta beslut. 
I samband med detta är man överens om att AU har mandat att lösa frågor i linje med 
styrelsens tidigare beslut. 
2. Akademiska kurser och ackreditering: Man beslöt att frågan om akademiska kurser 
och frågan om ackreditering ska slås ihop. Aadu Ott och Carl Olivestam har ansvar för dessa 
2 frågor. 
3. Strömstad Gymnasium: Peter Fritzell är ansvarig i denna fråga. Lasse B. kommer at ha 
ett möte den 6 november i Strömstad med berörda parter: Peter Birgersson-Dafteryd, Helena 
l’Estrade och rapporterar sedan vid ordinarie styrelsesammanträde 11 november om vad 
som diskuterats/bestämts. Det handlar om att Akademin kan ge en grundkurs (terminskurs) 
för nyblivna studenter i Strömstad. Anders Gustavsson har bidragit med material kring hur 
detta fungerar i Norge. Arbetet fortsätter och anses angeläget. Peter och Helena l’Estrade 
har bestämt möte ett flertal gånger, men i slutändan har man från Gymnasiet inte dykt upp 
eller ringt. LB ska försöka aktivera verksamheten.   
4. Vetenskaplig status: Försök att få möjlighet att söka medel hos t ex VR som oberoende 
akademisk institution. Det var tänkt att man skulle försöka få till ett seminarium för ledamöter 
i Riksdagen med Fredrik Christensson (C) som kontakt person. Lasse har ännu inte talat 
med Fredrik Christensson, men kommer att göra det. Åsa M påpekade att man kan alltid 
söka s.k. Initieringsbidrag (50 000:-) hos VR. Man föreslog att Gudmund Bergqvist skulle 
arbeta på en ansökan (möjligen med bistånd från ytterligare en person), samt att Åsa M, 
Anders G och Marie-Louise W ger feedback på texten. 
5. Akademiska högtiden 2018: I dagordningen presenteras planer enligt nedan – 
tillkommande kommentarer från mötet 16 oktober i kursiv stil: 
 

- Seminariedagen. Fyra seminarier om 1,5 tim. Ansvariga; 

  Peter: Ekologi/Ekonomi/Landskapsarkitektur/Djurhållning/Stadsodling 

  Gruppen är bildad i juli 2017, och de två första telefonkonferenserna har genomförts, 

senaste 171013. Det planeras en fysisk träff i antingen Göteborg eller Stockholm i januari 

2018. Innan dess skriver föredragshållarna ner sina funderingar och mailar runt i gruppen. 

Man vill att PF fortsatt agerar sammankallande och således är med i gruppen som 

”pådrivande”.  Lasse: tema med bäring på Strömstad, gärna Koster som tema ö, gärna   

  med Bodil Tingsby. Lasse träffar Bodil Tingsby i november i Strömstad. 

  Anders: Hållbarhet och utveckling i olika perspektiv; ev om värderingar    

  utifrån antologin. Anders kontaktar Carl Olivestam. 

  Mariana: Mariana kontaktar Martin Hedberg, Marilyn Mehlmann,   

  Thomas Hjertberg, Gunnar Kullenberg, m fl och efterhör intresse. 

- Föreläsningsdagen. Vilka föreläsare ska vi kontakta. Publikdragare! Lasse bjuder in Bodil 

Jönsson, Christer Fuglesang och Gunnar Eriksson.  
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  Johan Rockström? Lasse prel-bokar Skagerack som föreläsningslokal – gäller den 19 och 

20 juni 2018. Bodil Jönsson och Gunnar Eriksson har givit positiv respons men ej definitivt 

svar. Christer Fuglesang kan inte komma. Marie-Louise/Marylou W kör en liten dansrutin för 

de som vill röra på sig litet extra mellan föredragen. 

Rektor Lasse B och Prorektor Anders G ansvarar för planeringen i samråd med kommunens 

Margareta Fredriksson. Anders G sätter ihop ett preliminärt program till mötet den 11 

november. 

6. Hemsidan: En ny hemsida har etablerats av Jan Ternhag (webmaster). Man tittade litet 
på upplägget på hemsidan och hade synpunkter på startsidan, presentation av ledamöter 
mm. Peter och Mariana träffar Jan Ternhag den 17 okt och går igenom synpunkter som 
kommit upp på föreliggande möte (den 16 okt). En rapport från Peter om resultatet av detta 
möte föreligger nu (separat) och vissa detaljer på hemsidan (t ex länk till webmail) har redan 
åtgärdats. Lasse föreslog även att träffa Jan Ternhag en arbetsdag för att jobba vidare med 
hemsidans utformning. 
7. Kosterprojektet: Ansvarig för detta projekt är Gudmund Bergqvist. Han var inte 
närvarande vid detta möte. Peter F påpekade dock att det är viktigt att styrelsen är väl insatt i 
vad som händer i detta projekt för att kunna besvara frågor från utomstående. 
8. Akademin som remissinstans kring Kultur och Fritid Strömstads kommun: Är 
inskickat och Lasse föreslog att remiss-svar publiceras i Nyhetsbrevet. 
9. Etisk kommitté: Styrelsen beslutade att man inte tar ställning i politiska frågor, men att 
man i förekommande fall då hänvisar frågan till extern kompetens/jurist. Carl Olivestam 
erbjöd sig att kontakta en extern expert (Sten Filipsson) för kontroversiella frågor av etisk 
natur. Man beslutade även att granska nuvarande stadgar för att se över skrivningen rörande 
detta. Ärendet tas upp på mötet den 11 november.  
10. Stena-stiftelsen: Anders G tipsade om möjlighet att söka medel från denna stiftelse – ej 
för bokutgivning dock. Lasse B bad i detta sammanhang Anders G att även kolla upp om 
Akademins ansökan till kommunen (Kultur och Fritid) om bidrag hade behandlats ännu. 
11. Arbetsgrupperna: Peter tog igen upp frågan om excel-boken. John Fletcher, Mariana B 
och Peter F ansvariga. Arbetet fortsätter med Mariana som ansvarig för att kartlägga de olika 
arbetsgrupperna och informera JF. 
12. Nya ledamöter: Rektor (Lasse) föreslår för styrelsen hur man hanterar nya ansökningar. 
Rektor (Lasse) meddelar sökanden beslutet. Carl Olivestam föreslog att någon form av 
rapport om Akademin i media skulle kunna hjälpa nyrekrytering.  
13. Övriga frågor: Man diskuterade antologiernas hantering – var ska man ge ut? – 
tryckbidrag? Lasses förslag var a) man kan publicera som AAS-skrifter, men som kan 
kompletteras med utgivning på något förlag; b) trycka upp med print-on-demand-bolag. Inga 
medel för detta finns riktigt hos Akademin annat än mindre summor c:a 5000:-/antologi 
påpekar Lasse. AU fattar beslut i dessa frågor. Carl O rapporterade om antologin 
Värderingar/Livsåskådning/politik. Bidragen bör vara inkomna i slutet av oktober. Peter F 
skriver en Introduktion. Denna antologi kommer ungefär ett halvår senare än den om Hälsa 
och Miljö. Diskussionen fortsätter den 11 november. 
14.  Särskild punkt: Man beslutade att: Sanne Godow-Bratt, kassör Strömstad Akademi, 
Peter Fritzell, Styrelsens ordförande Strömstad Akademi, och Lars Broman, Rektor för 
Strömstad Akademi var för sig tecknar firma i Strömstad Akademi. 
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 
Till justeringsmän för denna punkt/paragraf utsågs Rune Wigblad och Carl Olivestam. 
     Denna paragraf föreligger även som separat utdrag ur protokollet för uppvisande i t ex 
bankärenden. 
 
Mötet avslutades.  
 
Anteckningar förda av styrelsens sekreterare Marie-Louise Wadenberg. 
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Maria Aronsson:  
 

 
Under Strömstad in light bjuder vi  invånare och besökare  att inspireras  och uppleva 
vacker belysning. 
     Vi kastar ljus över frågor som ger effekt på miljön, på temat Hållbar livsstil fylls årets 
agenda med fria seminarier under dagen. 
     Inspiration för att kunna välja nya lösningar i vardagen, kom på de pass du vill, våra talare 
finns kvar i lobbyn för fortsatta frågor. 
     Under höstkvällen visar vi vad belysning kan bidra med  för att göra omgivningen mer 
vacker, trygg och energieffektiv.  
     Årets Strömstad In light erbjuder något för alla- föreläsningar, provkörningar av elbilar, 
ljusinstallationer, utställare, dans och konsert. 
     Varmt välkomna!  
www.stromstad.se/inlight Kontakt: maria.aronsson@stromstad.se 
 

Seminarieprogram kl.13.00-18.00 på Scandic Laholmen, Strömstad 
 
13.00-13.10  Inledning av moderator Erland Lundqvist 
 

Hållbar Livsstil 
13.10-13.30  Dela fordon? Tusentals privatpersoner delar fordon för att det är miljövänligt, 
billigt och roligt!  
Mattias Jägerskog Skjutsgruppen,  
13.30-14.05  Hela bygdens Saluhall 
Svårt att hitta lokal mat i Strömstad? En saluhall på nätet kan bli verklighet.  
Albin Ponnert och Tove Hubinette, Hela bygdens saluhall 
14.10-14.30  Vilken bil kör du 2030? 
Framtidsspaning på fossilfrihet, 
Morgan Ahlberg och Filippa Bohlin, Hela gröna vägen  
14.30-14.50 Biogas som bränsle, varför då?  
Hur ser det ut i Norge med tankställen?   
Per Wennerberg Biogass Oslofjorden  
14.55-15.15 Kontring- El som bränsle, varför då?   
Erfarenheter och framtidsplaner från världens mest sålda elbilsmärke. 
Herman Jacobson, Nissan 
Fikapaus 
15.30 -16.00 Teslas syn på elbilsutvecklingen i Sverige och världen.  
Nu kan vi lagra solenergin! 
Representant, Tesla 
16.05-16.25 Mera laddmöjligheter  
Hur gör man för villa, hyreshus och brf? Hur funkar betalsystemet? 

http://www.stromstad.se/inlight
mailto:maria.aronsson@stromstad.se
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Pello Gemfors, Garo 
16.25-16.45 Hur mycket solceller behövs för att driva en elbil?  
Eller ett helt hushåll? Varför solceller? Hur det funkar i praktiken. 
Rickard Liljeros, Rexel 
16.45-17.05  Solceller som en del av husens byggmaterial. 
Solceller på helt nya sätt. 
Tommy Danielsson Soltech energy 
17.10-17.40 Vackert upplyst, både hemma och i stadsmiljön!  
Få det senaste inom belysningsutvecklingen. 
Jonathan Berg, Fagerhult  
1740.-18.00  Ny belysning i vårt Strömstad 
Så utvecklar vi belysningen i stadsmiljön. 
Conny Hansson, gatuchef Strömstads kommun  
 
Arrangemanget genomförs av Br. Axelssons El i samarbete med Strömstads kommun. 
Seminarieprogrammet 
- Ingen anmälan krävs och du tar del av det som passar dig bäst, delar eller allt. 
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Anders Gustavsson:  
Nyutkommen bok:Folkloristic studies in Scandinavia 
 
Personal research experiences and reflections 
 
The purpose of this book is to illuminate the usefulness of folkloristic perspectives in 
ethnological and culture history research. ... 
     Details 
The point of departure is the author´s personal research experiences and reflections. The 
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