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Mikroförgasare invigd på Emåmejeriet

Seminarium

Ett trettiotal personer närvarande när Emåmejeriet i
Hultsfred invigde sin nya förgasaranläggning som ska
förse mejeriet med både el och värme, från lokalt
biobränsle.

Vindkraft i
Kronoberg
2015-12-04
Åseda Folkets hus

Åke Nilsson, Hultsfreds kommunstyrelse, invigningstalade
och Åsa Axheden, miljöchef på länsstyrelsen i Kalmar län,
invigde anläggningen genom att klippa bandet in till
pannrummet.

Om möjligheter för
regionalt näringsliv i
samband med
utbyggnad av
vindkraft.
Studiebesök till
vindkraftsparken i
Lemnhult.
Gratis buss från
Ljungby, Alvesta och
Växjö

Läs mer.

Läs mer

Uppvidinge satsar på skogsbränsleuttag
Energikontoret och Linnéuniversitetet har undersökt
möjligheter för ökat skogsbränsleuttag från hyggen i
Småland. Under två år framåt kommer man nu att på
olika sätt sprida resultaten av forskningen.
Referensgruppen för satsningen samlades i Växjö den 6
oktober för att resonera om hur resultaten och
erfarenheterna bäst sprids för att uppnå målet om ökat
uttag av GROT från skogen. Projektet riktar sig särskilt till
skogsägare och entreprenörer verksamma i Uppvidinge
kommun.

Energikontor Sydost
välkomnar vår nya
medarbetare:
Daniel Hägerby
som är civilingenjör i
teknisk fysik med
inriktning
miljöteknik. Han
kommer med bas i
Oskarshamn, jobba
med energieffektivisering för
små och medelstora
företag.

Nyheter i korthet
Biogasmack i Alvesta invigdes den 17 oktober. Läs mer.
Nu kan du boka studiebesök för att höra mer om
förgasningsanläggningen på Emåmejeriet som ger både
värme och el från biobränsle. Läs mer

file:///C|/...top/Energikicken%20om%20förgasare%20i%20Hultfred,%20GROT%20i%20Uppvidinge%20och%20ny%20medarbetare.htm[2015-10-30 07:18:17]

Energikicken om förgasare i Hultfred, GROT i Uppvidinge och ny medarbetare

Energikontorets nya lokaler i Växjö invigdes av Robert
Olesen, Alvesta och styrelsordförande Ewa Engdahl. Se
filmen.

EnergiTing Sydost nästa!!
Välkommen till heldagskonferensen EnergiTing Sydost
torsdag den 12 november på Bryggaren konferens i
Västervik. Läs mer.
Provkör en Tesla
Politiker utfrågade av gymnasieelever
Åk gratis buss till Västervik
Energiexperter från hela landet står redo att ge dig
redskap, klokskap och kunskap du behöver i din gärning.
Skynda dig att skicka in din anmälan redan idag!
5 november är sista anmälningsdag.

Vill du ha en bit av
kakan?
När vindkraft byggs
ut finns det många
möjligheter för lokala
företag att vara med
i processen. Inte
bara de mest
uppenbara
tjänsterna, som
avverkning av skog
eller leverans av
grus och betong.
Även näringar som
man kanske först
inte tänker på kan
sälja tjänster och
produkter.
Läs mer.

Kontakta oss på
Energikontoret

Följ oss på Twitter - Gilla oss på Facebook - Kolla vår YouTubekanalinfo@energikontorsydost
   -   energikontorsydost.se   -   Vårt pressrum

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering på
uppdrag av sina medlemmar; kommuner, landsting och regioner i sydost.
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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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