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Nyhetsbrev från Energikontor Sydost, Energikicken nr 10 2015.  Se det i webbläsaren.

Julen nalkas med frid och frosseri
En tid för att vila och ladda batteri
Med LED-ljus i staken och kålrot som skinka
Vi hoppas klimatkrisen ska börja att minska
Vi ses nästa år med förnyad energi

Energikontor Sydost håller julstängt mellan 22 dec-7 jan.

Kalmar län föregångare i arbetet med att
 tydliggöra skolans roll i den hållbara
 samhällsutvecklingen
Energikontor Sydost har inom ramen för projektet
 Kunskapslänken verkat för att tydliggöra lärandets
 betydelse för att nå uppsatta mål för en hållbar
 samhällsutveckling på regional nivå. Som ett resultat av
 detta har nu Länsstyrelsen Kalmar län, som landets första
 regionala organisation, angett ”utbildningsinsatser och
 skapandet av en regional nod för lärande för hållbar
 utveckling” som första åtgärd under temat klimat i det
 regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen.  
Läs mer.

Nyheter i korthet
Energikontor Sydost ställer sig bakom regeringens initiativ

Lyckat pilottest av
 utbildningen
 Energibyggare
Under hösten har
 utbildningen
 pilottestats på tre
 byggarbetsplatser
 runt om i Sverige.
 Utvärderingen visar
 att utbildningen är
 väl anpassad till
 målgruppen,
 byggnadsarbetare
 och installatörer,
 och täcker alla de
 viktigaste områdena
 inom energieffektivt
 byggande och
 installation. 
Läs mer på
energibyggare.se

50-tal deltagare på
vindkrafts-

seminarium
Intresset var stort
när Energikontor
Sydost höll ett
seminarium i Åseda
4 december, om
möjligheter för
företag vid en
vindkraftsutbyggnad.

Se presentationer
 med mera.
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 Fossilfritt Sverige. Läs mer.

Sveriges Radio kör Musikhjälpen hela veckan - i år med
 fokus på klimatfrågan. #mh15

Energikontor Sydost har fått ett antal nya projekt
 beviljade, som kommer stötta regionen inom vindkraft,
 biogas och solenergi för ett hållbart energisystem. Läs
 mer.

Den 10  november 2016 - någonstans i Blekinge!

Företag kan boka
 upp egna
 informations-träffar
 med Pierre Ståhl
 under våren.

Ändra vanor och
 spara energi
En plats kvar för
 kontorsbyggnad i
 offentlig
 verksamhet. Läs
 mer.

Kontakta oss på
 Energikontoret

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

   -   energikontorsydost.se   -   Vårt pressrum

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

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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