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Nyhetsbrev från Energikontor Sydost, Energikicken nr 6 2015.  Se det i webbläsaren.

Vindkraft Kronoberg
Nu startar vi arbetet med att informera om möjligheter för
lokala och regionala företag vid en vindkraftutbyggnad.

Inte bara de mest uppenbara, som avverkning av skog
eller leverans av grus kan vara med i processen. Även
näringar som man kanske först inte tänker på kan sälja
tjänster och produkter.
Läs mer >>

Call for speakers - EnergiTing Sydost
Inbjudan föredragshållare

Har ni drivit eller driver ni projekt/satsningar som ni anser
andra skulle ha nytta att ta del av (gäller både lyckade
eller misslyckade projekt inom energi- och klimatfrågor),
anmäl då era projekt senast den 2 september via länk
nedan. Där hittar ni även mer information.

Skicka in din ansökan nu.

Nyheter i korthet

Hållbara kliv har fått Miljötårta av Växjö kommun för
kompetensutveckling för lärare och studiebesök på Växjö
Energi för alla i årskurs fem. Läs mer.

Ansök om konsultcheckar för bioenergisatsningar innan 15
september! Läs mer.

Samarbetet för att fånga möjligheterna med havsbaserad
vindkraft i Blekinge fortsätter. Kontrakt skrevs på i

Har du frågor 
om energitjänster, EPC,
upphandling av
gatubelysning, renovering
mm? Kontakta vår
helpdesk!

Seminarium

Mer energi från skogen

Uppvidinge kommun,
Energikontor Sydost och
Linnéuniversitetet bjuder
in till den första av en serie
skogskvällar. Välkommen till
Åseda Folkets Hus
10 sept kl 18.30.
Läs mer

Seminarium

Solpotential i Blekinge

Hur ser vår elmarknad ut
och hur fungerar
mikroproduktion av el. Vi
reder ut begreppen vad
gäller elcertifikat,
energiskatt, solcellsteknik
mm. Välkommen till Netport
i Karlshamn 22 sept kl 9.30.
Läs mer

Ledig tjänst på
Energikontor Sydost:
Projektledare för
energieffektiviseringsnätverk
och informationsnod.Läs
mer
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fredags. Läs mer.

Välkomna till EnergiTing Sydost
Torsdag den 12 november på Bryggaren konferens i
Västervik. Läs mer.

Bli inspirerad av Catarina Rolfsdotter-Jansson

Framtidsspaning baklänges - 2050

Så fick vi en hållbar värld. Vi står inför en hel del
utmaningar. Både som företag och individer. Catarina
låter oss uppleva hur vi löst de flesta. Hon tar med
publiken på en hisnande tur baklänges från 2050 som
lämnar oss med framtidstro och nya affärsidéer.

Catarina Rolfsdotter-Jansson är journalist, författare, programledare,
föreläsare och moderator. Även känd som programledare för SVT:s
Arga doktorn. Hållbar utveckling och hälsa är hennes
specialområden.

Energikontoren Sverige
representerar alla 14
energikontor som finns i
landet. Se filmen för att få
veta mer om föreningen.

Kan ditt kommunkontor
bli bäst i Sverige på
energieffektivisering? Med
vår hjälp har du chansen
nu. Läs mer om Miljökloka
kontor.

Kontakta oss på
Energikontoret

Följ oss på Twitter  -  Gilla oss på Facebook  -  Kolla vår YouTube-
kanalinfo@energikontorsydost

   -   energikontorsydost.se   -   Vårt pressrum

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är intressent inom energi- och klimatområdet eller för att du har skrivit
upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.
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