
H2-Nytt fyller 10 år !  Vi bjuder på teknisk resumé! 
 
På de åren har HydrogenOrganization givit ut nära 1.000 e-mails , i 
början om utvecklingen av vätgasprodukter, för att på senare tid visa upp 
introduktionen i världens olika samhällen. Syftet har hela tiden varit att 
påvisa hur oljan kan ersättas, utan att välfärden försämras.  
För er som följt denna utveckling i H2-Nytt och är medlemmar (kostar 
200kr/år) erbjuder vi i bildreportage hur vätgassamhället har förverkligats. 
 
Videon Du erhåller är på engelska med svensk text.   (  )= c:a antalet minuter i inslaget. 
 
*1. Var finner vi vätgasen                                      (5) 
*2. Hur kan man framställa Vätgas/Hydrogen   (3) 
*3. Var nyttjas vätgasen redan idag ?                  (4) 
*4. Olika framställningsvägar.                              (5) 
*5. Varför måste vi lämna olja/kol till vätgas?    (4) 
*6. Här används vätgasen i praktiken !               (2) 
*7. Vilka motorer kan användas för vätgasdrift (5) 
*8. U-båt kanske den perfekta användaren         (2) 
*9. Flyget kör redan på vätgas.                             (3) 
*10. Bilar på vätgas ger ingen koldioxid !            (6) 
*11. Japan ligger först med H2-infrastruktur     (3) 
*12. Bensinfordon byter oljan mot vätgas           (2) 
*13. Bränslecellbilen blir hemproducent på El.  (5) 
*14. Indien forcerar vätgas för miljön !               (2) 
*15. Öar i Söderhavet möter redan nu vätgasen (2) 
 
Med dessa reportage från verkligheten visas Framtiden , där vi stoppar 
Växthuseffekten.  Videon visar utvecklingen t.o.m. 2004. Efter detta datum 
visar inte filmen Norges omställning till Vätgas med typgodkännande av 
Hydrogen-Prius (2006) och EU-kommisionens planerade vätgasvägar i 
Europas 10 länder med framåtanda (2007). Desutom har stora finansbolag 
startat marknadsföringen via finansbörser uppförandet av vinddrivna 
Hydrogen-tankstationer.   
Betänk vad Ni trodde för 15 år sedan om någonting som hette Internet och 
vad som nu finns på Internet –REVOLUTION !  Det var en frivillig 
utveckling som konsumenterna nappade på. Samma sak sker med 
Hydrogensamhället – Nu ett måste av överlevnadsskäl! 
 
Medlem som före 15 oktober inbetalar medlemsavgiften 200 SEK  
(postgiro 56 07 40-3) med angivande av din postadress, utlovas hemsänt i 
postlådan 1 st 60 minuters Video med ovanstående utbildningspaket ! 
                  Vi hörs !   HydrogenOrganization 15/9-2007/ OTm. 


