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Vi har undertecknat
miljömålslöften!

Vi är har Kranmärkt vår
verksamhet!

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

Energikicken
November 2017

Rätt energi till 2030 - Energitinget i
Ljungby

Över 100 deltagare från privat och offentlig sektor samlades på Garvaren Nöje i Ljungby 9
november för att delta på Energiting Sydost som i år fokuserade på omställningen till ett
hållbart samhälle, bland annat med Lina K Wiles från organisationen 2050 som
inspirationstalare.

Läs mer

Prenumerera Dela

http://www.energikontorsydost.se/a/raett-energi-till-2030-energitinget-i-ljungby
http://www.energikontorsydost.se/a/raett-energi-till-2030-energitinget-i-ljungby
https://gansub.com/s/l/KqVhern3d9gm8As2Uu/1795172877580/
https://gansub.com/s/l/KqVhern3d9gm8As2Uu/1795172877580/
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Organisationerna i GreenAct, den
gemensamma plattformen för Kronobergs
läns miljömålsarbete, undertecknade
miljömålslöften på Residenset i Växjö 21
november. Vd Christel Liljegren skrev
under för Energikontor Sydosts
räkning. Läs mer. 

Energikontor Sydost har Kranmärkt sin
verksamhet som ett led i sitt hållbarhets-
arbete, där en hållbarhetspolicy för
företaget precis antagits. Det betyder att
Energikontor Sydost väljer kranvatten
framför flaskvatten i all vår
verksamhet. Läs mer. 

Skola i Älmhult nominerad till
Årets Bygge 2018

Bra uppslutning för
samordnad varudistribution

Intervju med Mikael Nyman
om studiebesök i Frankrike
Mikael Nyman, energi- och
klimatrådgivare i Västerviks kommun, fick
möjlighet att följa med Energikontor
Sydost till Frankrike för att besöka städer
som infört smarta system för att mäta
energi- och vattenförbrukning i realtid. 
Läs intervjun.

Läs mer om studiebesöket i Frankrike.

Mikael Nyman längst ut till höger i bild.

Agenda 2030 - Ungdomar
diskuterade lösningar för ett
hållbart samhälle
Runt 120 ungdomar och lika många vuxna
från Kalmar län samlades i Oskarshamn
den 16 november för att staka ut vägen för
ett hållbart Kalmar län 2030. Konferensen
visade att det är viktigt att nödvändiga
samhällsomställningar behöver
genomföras i bred samverkan, mellan
generationer och samhällssektorer, för att
få genomslag. Läs mer. 

http://www.energikontorsydost.se/a/miljomalslofte-undertecknat-idag
http://www.energikontorsydost.se/a/kranmarkt-energikontor
http://www.energikontorsydost.se/a/utvecklande-studiebesok-for-vasterviks-radgivare
http://www.energikontorsydost.se/a/mikrodatorer-med-sensorer-skapar-nya-moejlighet-att-foelja-energianvaendningen-i-byggnader
http://www.energikontorsydost.se/a/jag-har-forhoppningar-om-en-ljus-framtid-i-kalmar-lan
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Passivhuset Elmeskolan i Älmhults
kommun har blivit nationellt
uppmärksammat som en av 20 kandidater
för priset Årets Bygge. Läs mer.

Nästan 30 personer från små och stora
kommuner deltog när nätverket för
kommunal samordnad varudistribution
hade sitt första möte i Växjö. I nuläget har
nätverket 19 medlemmar. Läs mer. 

Energi- och klimatrådgivarna i
sydost gör skillnad!
Under 2017 har Sveriges kommunala
energi- och klimatrådgivare kraftsamlat i
tre nationella projekt. Projekten har
handlat om att få fler villaägare att
installera solceller, att vägleda
bostadsrättsföreningar att välja smarta
belysningslösningar och att hjälpa
privatbilister att få koll på däcktrycket. Läs
mer. 

Utlysning för kommuner

Kommuner nu kan ansöka om ett treårigt statligt stöd för energi- och klimatrådgivning hos
Energimyndigheten. 

Läs om utlysningen på energimyndigheten.se 

Energikontoren Sverige partner i Informationscentrum för
hållbart byggande
Energikontoren Sverige är nu officiellt en part i Informationscentrum för hållbart
byggande. Energikontoren Sverige kommer att ha hand om insamling av information och
material samt spridning av kunskap. Läs mer.

Möjlighet till studiebesök
Har ni en hetvattenpanna och vill titta på möjligheterna för
småskalig kraftvärmeproduktion?

http://www.energikontorsydost.se/a/skola-i-almhult-nominerad-till-arets-bygge-2018
http://www.energikontorsydost.se/a/bra-uppslutning-i-natverk-for-kommunal-samordnad-varudistribution
http://www.energikontorsydost.se/a/energi-och-klimatradgivare-i-sydost-goer-skillnad
http://www.energikontorsydost.se/a/energi-och-klimatradgivare-i-sydost-goer-skillnad
http://www.energimyndigheten.se/utlysningar/bidrag-till-kommunal-energi--och-klimatradgivning22/
http://www.energikontorsydost.se/a/energikontoren-sverige-partner-i-informationscentrum-foer-hallbart-byggande
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Panncentralen i Bräkne-Hoby. ORC-teknik från Againity.

Turbiner för småskalig elproduktion har på nytt fångat intresset hos svenska värmeverk.
Idag har flera sådana maskiner installerats för att generera lokal, förnybar,
väderoberoende och kostnadseffektiv el. Ronneby Miljö och Teknik AB var först med att
installera Againitys ORC-system i Sverige, vid närvärmeverket i Bräkne-Hoby.

Energikontor Sydost och Ronneby Miljö & Teknik bjuder nu in branschaktörer till ett
studiebesök, 11 december, vid anläggningarna i Ronneby och Bräkne-Hoby för att visa
hur en installation kan se ut i praktiken, och för att prata om hur småskalig elproduktion
kan realiseras vid värmeverk som idag saknar elproduktion. Välkommen på en spännande
halvdag med presentation av småskalig kraftvärme från biobränsle, presentation av ORC-
tekniken av leverantören Againity, visning av installationerna i BräkneHoby och i Ronneby
samt diskussion och frågestund.

Program och anmälan hittar ni via den här länken: senast 1 december.

Läs mer om de olika teknikerna för småskalig kraftvärme. 

Psst! Det finns en handbok också!
När vi ändå är inne på ämnet småskalig kraftvärme så vill
vi påminna om vår handbok som beskriver tre
demonstrationsteknikers användning och potential. 
Läs handboken. 

Seminarium i Kalmar
Bussar på biogas, på el och...
på vatten?
14 december arrangerar vi en träff på
Kalmar Science Park om hållbara
drivmedel med huvudfokus på bussar. Vi
tar också upp eldrift, batterier och
biodrivmedel för lastbilar. Lyssna på
framtidsinspiration om vattenbussar! Läs
mer. 

Teréz Palffy - ny kollega

https://simplesignup.se/event/105494
http://www.energikontorsydost.se/demonstrationsanl%C3%A4ggningarna
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/static.wm3.se/sites/2/media/116234_Handbok_f%C3%B6r_sm%C3%A5skalig_kraftv%C3%A4rme_2016.pdf?1482330780
http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/natverkstraff-fossilfria-drivmedel
http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/natverkstraff-fossilfria-drivmedel
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Vi välkomnar Teréz Palffy, statsvetare med miljö- och
klimatpolitik som inriktning. Teréz har tidigare arbetat på
Energikontoret Skåne och senast på Region Skåne med
biogasfrågor. Hon arbetar nu med projekt inom hållbara
transporter på Växjökontoret. 

Kalender

6/12 Karlshamn - Energinätverken ByggEEss och Skåne Fastighet träffas

7/12 Växjö - Seminarium Fossilfritt Kronoberg
11/12 Ronneby - Studiebesök på småskaliga kraftvärmetekniker

14/12 Kalmar - 
Fossilfria drivmedel för bussar, tunga och lätta transporter
10/1 Linköping - Hannele Johansson talar på Transportforum 2018 

16/1 Webbinarium för Cleantech-företag
24/1 Kalmar län - Att mäta är att veta - Följ med på studiebesök!

31/1 Karlskrona - Workshop om solcellsmarknaden

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

http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/mote-i-byggeess-karlshamn
http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/fossilfritt-kronoberg-seminarium-pa-lnu
http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/studiebesok-tekniker-for-smaskalig-kraftvarme
http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/natverkstraff-fossilfria-drivmedel
http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/transportforum-2018-linkoping
http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/webbinarium-for-cleantechforetag
http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/att-mata-ar-att-veta-folj-med-pa-studiebesok-i-kalmar-lan
http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/wo
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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/
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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