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Nyhetsbrev om energieffektivisering och förnybar energi från Energikontor Sydost.  Se det i webbläsaren.
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Solenergiutbildning lockade många

För att stärka solenergibranschen och öka antalet energismarta byggnader i Blekinge,
bjöd Energikontoret, Länstyrelsen i Blekinge län och Sölvesborgs kommun in till en
utbildning om tekniska möjligheter med solenergi och varför det är lönsamt att satsa på
sol. Över 60 personer samlades i Furulundsskolans aula i Sölvesborg för att delta.
Dagens huvudförelsäare var Michiel van Noord från Esam. Seminariet
uppmärksammades både av radio och lokalpress.

Läs mer

Att mäta är att veta - följ med till världens minsta city!

Prenumerera Dela

http://www.energikontorsydost.se/a/stralande-uppslutning-pa-solenergiutbildning
http://www.energikontorsydost.se/a/stralande-uppslutning-pa-solenergiutbildning
https://gansub.com/s/l/KqVhern3d9gm8As2Uu/1763084004060/
https://gansub.com/s/l/KqVhern3d9gm8As2Uu/1763084004060/
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Cirkulär ekonomi -
erfarenheter i Kronoberg

Representanter från Budapest och
Birmingham besökte Älmhult för att ta del
av erfarenheter inom cirkulär ekonomi.
Besök gjordes spå Kosta Glasbruk,
Väckelsångs närvärmeverk, Nationalpark
Åsnen, Elmeverken och IKEA
Museum. Läs mer. 

Nu sitter vanorna i
Mörbylånga

Energispartävlingen Miljökloka kontor
pågick under ett års tid. Mörbylånga
kommun deltog med två byggnader under
ledning av det lokala energiteamet som
leddes av hållbarhetsstrategen Elvira
Laneborg. Läs mer. 

Är du intresserad av smart energimätning och energieffektiva byggnader?

Då kan det här nåt för dig:
Energikontor Sydost har glädjen att bjuda in till en studieresa om bland annat smart
energimätning i realtid kopplat till Internet of Things, i staden Saint Sulpice la Forêt i
Frankrike 14 -17 november.  

Vi har möjlighet att bjuda med två personer (företräde ges till personer verksamma i
Kalmar län och Energikontor Sydosts medlemmar) som är intresserade av energimätning
och energieffektivisering. Läs mer om erbjudandet. 

Energistatistik - diskussion i
Högsby
Högsby kommun står inför att revidera
sina energi- och klimatplaner. På ett möte
visade därför Energikontorets Göran
Gustavsson vad det finns för
energistatistik att tillgå, samt vad man ska
tänka på när man använder statistiken.
Läs mer. 

Lågenergibyggande - vilja vs
resurser
Fastighetschefer och energiingenjörer
samlades i Mönsterås för att diskutera
lågenergibyggande, ta del av utbildningen
Energilyftet, samt besöka den
klimatsmarta förskolan Galaxen. Läs mer. 

http://www.energikontorsydost.se/a/cirkulaer-ekonomi-peer-review-i-aelmhult
http://www.energikontorsydost.se/a/nu-sitter-vanorna-i-morbylanga
http://www.energikontorsydost.se/medlemmar
http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/studiebesok-hos-varldens-minsta-smart-city
http://www.energikontorsydost.se/a/energidiskussioner-pa-stabygarden-i-hoegsby
http://www.energikontorsydost.se/a/lagenergibyggande-vilja-vs-resurser
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Jenny Bäckström

Jenny arbetar med
projekt inom hållbara
transporter.

Johan Milton

Johan jobbar med energi-
effektivisering i fastigheter
och solenergi.

Mia Färdigh

Mia jobbar som
redovisningsekonom. 

Samverkan för grön teknik
Energikontor Sydost deltar just nu i ett
internationellt samarbete för koppla ihop
olika små och medelstora företag och
utbildningar inom cleantech "grön teknik".
Syftet är att stärka cleantech-branschen
och utöka marknaden i Södra
Östersjöområdet. Via en databas kan
registrerade företag bli inbjudna till
aktiviteter där de kan utbyta erfarenheter
med andra aktörer i branschen. Läs mer. 

Vi välkomnar tre nya kollegor i Växjö

Christel Liljegren tillträder som vd för
Energikontor Sydost
Christel Liljegren som har agerat tf vd sedan i somras,
tillträder nu tjänsten som vd för Energikontor Sydost från
och med 1 november. 

– Jag och övriga styrelsen hälsar Christel Liljegren varmt
välkommen till uppdraget som vd för Energikontor Sydost
AB ”, säger Ewa Engdahl, styrelseordförande. Christel har i
sin tidigare roll som tf vd visat på ett stort engagemang och
handlingskraft. Nu ser vi fram emot att tillsammans stärka
och utveckla bolagets verksamhet till nytta för våra ägare
och för miljön. Läs mer

Kalender

 7/11 Högsby - Energikväll för Bostadsrättsföreningar och allmänhet

9/11 Ljungby - Energiting Sydost

11/11 Kalmar - Miljöbilsdag

http://www.energikontorsydost.se/a/cleantech-samverkan-viktig-foer-branschen
http://energikontorsydost.se/a/christel-liljegren-utsedd-till-vd
http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/energikvall-for-bostadsrattsforeningar-hogsby
http://energikontorsydost.se/energiting-sydost
http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/miljobilsdag-i-kalmar
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14/11 Webbinarium - Biomethane in the Transition to a Clean Transport

16/11 Oskarshamn - Agenda 2030-konferens

24/11 Växjö - Dialog för Skogskompetens Syd i Växjö 

29/11 Växjö - Bioenergidagen

14/12 Kalmar - Nätverksträff Fossilfria drivmedel

Arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad
klimatpåverkan och hållbar regional utveckling.

Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/webbinarium-biomethane-in-the-transition-to-a-clean-transport
http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/agenda-2030-konferens
http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/dialog-for-skogskompetens-syd-i-vaxjo
http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/bioenergidagen-2017
http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/natverkstraff-fossilfria-drivmedel
http://www.energikontorsydost.se/
https://www.facebook.com/EnergikontorSydostAB
https://twitter.com/energikontorSO
https://www.youtube.com/user/EnergikontorSydostAB
https://www.linkedin.com/company/3738326/
http://gantrack.com/subscription/unsubscribe/
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