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Vi närmar oss målen
Som barn hade vi all tid i världen, men som vuxna hinner vi inte blinka förrän ett 
år har gått! Och den där känslan av att tiden bara flyger iväg kan sättas i relation till 
energi-och klimatarbetet. När målen togs fram kändes framtiden avlägsen. Vi hade 
all tid i världen att komma på lösningar, genomföra åtgärder och åstadkomma för-
bättringar. Men nu, när mållinjen närmar sig känner vi stress av att tiden inte räcker 
till.

Men det finns ett knep – genom att lyssna på varandra, ta lärdom av andras erfaren-
heter och samverka, så sparar vi tid och denna sparade tid kan göra stor nytta! Så, 
på årets Energiting stannar vi upp, är i nuet och sätter vi målen 
i fokus! Stäng av telefonen och ta er tid att fokusera, lyssna, 
mingla och dela med er av er kunskap! Tillsammans kommer vi 
att lyckas, och vi kommer hinna mycket mer än att bara blinka 
innan nästa år har gått! 

Varmt välkomna!
Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost



Program
09:00 Registrering, kaffe och minimässa

09:45 Gemensam inledning av dagen

Välkomna
Magnus Gunnarsson, kommunalråd Ljungby 
Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost AB

10.00 Invigning   
Från svart till grönt – om världens största omställningsprojekt  
Fil dr Lina K Wiles

10:40 Tre parallella spår

Småländska byggbranschen 

Fossilbränslefria Sydostkommuner 

Finansiera energiomställningen

11:25 PAUS med förfriskningar och minimässa

11:50 Fortsättning tre parallella spår

12:35 LUNCH, mingel och minimässa

13:45 Fortsättning tre parallella spår

15:15 PAUS med förfriskningar och minimässa

15:45 Summering av dagen och framtidsspaning
Sammanfattning av dagen och paneldiskussion  
om framtiden.

16:25 Avslutning
Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost
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Energikontor Sydost arbetar med 
förnybar energi och energieffektiv-
isering för en minskad klimatpåverkan 
och hållbar regional utveckling. Vi 
samverkar med företag och offentliga 
aktörer i sydöstra Sverige, samt med 
myndigheter och europeiska partner. 

Vi är en organisation utan vinstintressen 
som jobbar för ett hållbart energisystem 
i samverkan med både privata aktörer 
och våra ägare; kommuner, landsting 
och regioner i sydost. Vi är ett av 15  
regionala energikontor i Sverige.

VÅR VERKSAMHET

VI HJÄLPER REGIONEN 
GENOM ATT 
TILLHANDAHÅLLA EXPERTIS

»    Strategiskt stöd
»    Utredningar och rapporter
»    Nätverksbyggande
»    Kampanjer och aktiviteter
»    Arrangera seminarier och utbildningar
»    Ta fram energibalanser och 
       beslutsunderlag mm

Energikontor Sydost finansieras till över 
90 % av projektmedel från EU och natio-
nella eller regionala finansiärer. 

Via projekten finansieras vårt arbete för 
att bidra till att uppnå regionens 
energi- och klimatmål.

VI ARBETAR MED 

Energieffektivisering
att använda energin på effektivast  
möjliga sätt

Förnybar energi
att en större andel av vår energi-
användning ska komma från  
förnybara källor

Läs mer på energikontorsydost.se 

FINANSIERING 



Föreläsare i plenum

Välkomsthälsning

Kommunalråd Magnus Gunnarsson, M,  hälsar  
välkommen till EnergiTinget Sydost i Ljungby.

”I kommunen har vi fokus på miljömål och Agenda 
2030. Då passar det bra att årets Energiting har 
tema Rätt energi till 2030.”

Magnus är kommunstyrelsens ordförande Ljungby 
kommun. Han har varit heltidspolitiker i 2,5 år. Han 
har tidigare jobbat som officer och inom åkerinä-
ringen. 

Från svart till grönt – om världens 
största omställningsprojekt

Hur hänger globala klimat- och hållbarhetsmål ihop 
med svenska miljömål, och hur kopplar man ihop 
dessa med ambitionerna och utmaningarna i den 
egna verksamheten?

Lina K Wiles är senior hållbarhetskonsult med 
doktorsgrad i ekologi. Tidigare miljöchef på Tetra 
Pak samt sakkunnig för Internationella Kemikalie-
sekretariatet. Lina har specialiserat sig särskilt på 
FN:s globala mål för hållbar utveckling och håller 
uppskattade föredrag och utbildningar kring dessa.
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Program 
Småländska byggbranschen
- Nyheter och inspiration 
 
Innovationer och nyheter från byggbranschen, nya sätt att kommunicera 
med hyresgäster, om hur du bygger med ljuset i beaktande och om  
samverkan mellan olika byggnader ur ett cirkulär ekonomi-perspektiv. 

10:40 Ljuset i människans tjänst 
Ta hjälp av solen
Bygg med solen och dagsljuset i fokus, en avvägning mellan att släppa 
in ljus och avskärma från värme.
Johan Röklander, Sweco

10.55 Ljus ur ett energieffektiviseringsperspektiv  
Om utvecklingen kring ljus i industri och företag. 
Louise Ödlund, Linköpings universitet 

11.10 Ljus ur ett användarperspektiv 
Vi ska bli energieffektivare, minska vår klimatpåverkan och skapa ett 
hållbart, jämställt och rättvist samhälle. Med rätt belysning och  
ljussättning inne och ute kommer du en bra bit på vägen. Nuläge – nya 
mål – nyckeltal och uppföljning, en spännande resa! 
Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost

11:25 PAUS med förfriskningar och minimässa
11:50 Fortsättning Ljuset i människans tjänst

12:35 LUNCH, mingel och minimässa
13:45 Interface of life – ett nytt sätt att kommunicera för/med hyresgäster 

Per lyfter kommunikationskoncept framtaget i Ready, ett projekt som 
visar hur smart data kan användas för gröna affärslösningar inom  
transporter och byggnadsrenovering. 
Per Bengtsson, Ljusare Framtid Karemter AB
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TrappModeratorer: Stefan Olsson och Katrine 
Svensson, Energikontor Sydost
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14.15  Kv. Docenten 1, Växjö – industriellt träbyggnad med stöd av betong 
och ICA. Hur når vi och verifierar ställda energikrav 
Nyproduktion av 248 nya studentlägenheter i en 3D-fastighetsbildning 
ihop med ICA fastigheter i Växjö. Utmaningar och lösningar för att klara 
ställda krav. Växjö kommuns krav på effektiv energi användning för 
bostäder: 55 kWh/m2 och år, anslutning till kommunalt fjärrvärmenät 
och Växjö kommuns träbyggnadsstrategi. 
Håkan Gustavsson, Växjöbostäder

14:45 Energisamverkan mellan ishall, idrottshall, simhall och skola 
Kylmaskinerna för en hockeyarena alstrar stora mängder spillvärme. I 
de flesta ishallar återvinnes en del av denna värme för att värma ishal-
len. I Ljungby använder vi även spillvärmen för att värma intilliggande 
idrotts- och simhall, inklusive badbassänger. Dessutom nyttjas ishallens 
kylmaskiner sommartid för komfortkyla till en närbelägen skola.  
Lars Lindgren, Ljungby kommun

15:15 PAUS med förfriskningar och minimässa

7

Kvarteret Docenten i Växjö där studentbostäder byggs ovanpå en livsmedelsbutik.



Föreläsare Småländska byggbranschen
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Moderator: Stefan Olsson
Projektledare på Energikontor Sydost.
Stefan är civilingenjör M80- maskin/energi-teknik. 
Har tidigare under 25 år jobbat som VVS- och 
energikonsult i byggbranschen, delvis i ledande 
befattningar. Är sakkunnig inom energieffektivisering 
av byggnader och solenergi.

Moderator: Katrine Svensson
Projektledare på Energikontor Sydost. Katrine är 
sakkunnig i hållbar energi och driver projekt för 
integrerad förnybar energi i byggnader. Har tidigare 
varit verksam på Miljö- och samhällsbyggnadsför-
valtningen i Kristianstads kommun.

Johan Röklander, Sweco
Ljusplanerare. Arbetar sedan tio år med utbildning 
inom belysningsfrågor, forskning och belysnings-
planering. Driver utbildningsfrågor inom belysning 
tillsammans med energimyndigheten och högskolor 
i landet.

Louise Ödlund, Linköpings universitet
Professor i energisystem. Forskar i nära samarbete 
med energibolag, industrier och fastighetsbolag för 
att visa hur vi med en systemsyn på tillförsel och 
användning kan skapa hållbara energisystem med 
ökad lönsamhet och minskad klimatpåverkan.

8

Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost
Projektledare och samordnare för energi- och 
klimatrådgivarna i Sydost. Sakkunnig inom  
energieffektivisering och beteendefrågor.
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Per Bengtsson, Ljusare Framtid Karemter
Bredbandskonsult och egen företagare. Inriktningen 
för Karemter AB kretsar kring strategier, affärspla-
ner, ekonomiska kalkyler för stadsnätsföretag och 
kommuner. Övriga kompetensområden stödjer 
uppdragsgivarna i utvecklingsarbete, förändringsar-
bete, bolagsbildning, due diligence vid värdering och 
förvärv av bolag samt välfärdsbredband.

Håkan Gustavsson, Växjöbostäder
Byggnadsingenjör och projektledare för  
nyproduktion på Växjöbostäder AB som är ett 
kommunalt bostadsbolag som i dagsläget förvaltar 
ca 8 900 lägenheter och 42 000 kvm lokaler.

Lars Lindgren, Ljungby kommun
Arbetar som driftoptimerare på Ljungby kommuns 
fastighetsavdelning. Har tidigare jobbat som projekt-
ledare på Ljungby kommun. Dessförinnan både som 
konsult och entreprenör i VVS-branschen.

9



Program 
Fossilbränslefria sydostkommuner
- Strategier och lösningar för att nå dit
 
Diskutera hållbara drivmedel med expertpanelen, öka din kunskap 
om strategier och mål, samt inspireras av innovativa energieffektiva 
lösningar för offentlig och privat sektor!

10:40
Välkommen 
Per Hansson, Region Kronoberg

10.45 Drivmedelsstrategi för fossilfrihet 
Transportsektorn står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusga-
ser. Vilka är de stora utmaningarna och hur kan ert företag eller organi-
sation bli en del av lösningen? Hur du kartlägger din organisations eller 
företags påverkan, sätter mål och tar fram en strategi för att minska 
utsläppen och bli fossilfri.
Sara Andersson, 2050

11.05 Drivmedel från förnybara råvaror 
Möjligheter och hinder för en drivmedelsproducent i Sverige. Från en 
drivmedelstillverkares perspektiv. 
Sören Eriksson, Preem

11:25 PAUS med förfriskningar och minimässa
11:50 Kommunernas kraft i omställningen

Klimatkommunerna visar redan i dag att det är möjligt att gå längre 
i klimatomställning än de nationella målen, bara förutsättningar ges. 
Både kunskap och vilja finns. Gemensamt kan visionerna om ett håll-
bart samhälle förverkligas.
Maria Ivansson, Klimatkommunerna 

12:00 Diskussion: Hållbar omställning till fossilfri transportsektor. Nationellt 
och regionalt perspektiv på användning, produktion och styrmedel. 
Diskussionen modereras av Lina K Wiles 

Expertpanel:
Erik Furusjö, IVL
Maria Rydlund, Naturskyddsföreningen
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12:35 LUNCH, mingel och minimässa
13:45 Regional strategi och handlingsplan för biogas till fordon 2014-17 med 

utblick till 2020. Hur har vi lyckats?
Under åren 2011-13 arbetade en arbetsgrupp sammansatt av Biogas 
Sydosts medlemmar tillsammans med länsstyrelserna i Blekinge, Kal-
mar och Kronobergs län för att ta fram en regional strategi och hand-
lingsplan för biogas till fordon. Flera regionala intressenter deltog i de 
seminarier och workshops som arrangerades under resans gång. 150 
intressenter fick strategin på remiss och 34 olika instanser, varav 23 av 
regionens 25 kommuner, svarade på den. Hannele Johansson, projekt-
ledare för Biogas Sydost gör under EnergiTing Sydost ett bokslut över 
de mål som sattes och utfallet av de beslutade åtgärderna. 
Hannele Johansson, Energikontor Sydost

14:05 Biogas - världens smartaste bilbränsle 
I en värld där 2/3 av all elektricitet tillverkas av kol, olja eller natur-
gas och med enorma mängder avfall från städer och jordbruk, har vi i 
Sverige utvecklat ett nytt sätt att tillverka energi. Samtidigt som avfall 
blir råvara och avloppsvatten renas tillverkar vi smart energi. Energi som 
kan användas för att köra både bilar och fartyg, som kan tillverkas i varje 
kommun oavsett väder, om det är regn eller sol och som kan lagras. Det 
svenska kommuner byggt upp står nu modell för Los Angeles, för New 
York, och för en växande skara länder i Europa. Varför? För att alla vinner 
på biogas.
Janne Rapp, Biogasakademin

14:30 Ruttoptimering inom offentlig sektor – erfarenheter från kommuner  
Användning av ruttoptimering visar att man sänker transportkostnaden 
med 5–15% och är ett resultat av högre fyllnadsgrad och kortare kör-
sträckor. Dessutom genererar programvaran en ökad kontroll och service 
gentemot sina kunder. Föredraget kommer illustrera hur Energikontoret 
arbetar med ruttoptimering inom samordnad varudistribution för kom-
muner i Blekinge län.
Fredrik Mårdh, Energikontor Sydost

14.50  Molntjänst inom kommunal samordnad varudistribution - 
Molntjänsten Myloc Logistics erbjuder lösningar som förenklar och 
effektiviserar samordning av leveranser inom ett område. Alla inblan-
dade aktörer i SVD-nätverket kopplas samman i ett och samma system 
där de kan samverka och hela tiden ha kontroll över vad som sker, vem 
som gör vad och vid vilken tidpunkt. Allt enligt SFTI-standard. ”var är 
varorna?”- Myloc Logistics ger dig alltid svaret.
Lars Eiring och Nils Lundgren, Myloc AB

15:15 PAUS med förfriskningar och minimässa
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Föreläsare Fossilbränslefria sydostkommuner

Sara Andersson, 2050
Sara är utbildad civilingenjör och har mer än femton 
års erfarenhet inom området drivmedel och energi. 
Sara har under sex år som anställd på Storstockholms 
Lokaltrafik drivit omställningen till förnybara bränslen 
i busstrafiken och de senaste tre åren som konsult på 
2050 bistått företag i framtagandet av strategier och 
handlingsplaner för att gå mot fossilfrihet.

Maria Ivansson, Klimatkommunerna 
Klimatkommunernas övergripande syfte är att minska 
utsläppen av växthusgaser i Sverige genom erfaren-
hetsutbyte, påverkansarbete och spridning av goda 
exempel. Vi är en pådrivande aktör för det nationella 
klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, 
hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets 
resultat.

Sören Eriksson, Preem
Sören jobbar som kemist & utvecklingsingenjör på 
Preem.

12
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Moderator: Per Hansson, Region Kronoberg
Infrastrukturplanerare på Region Kronoberg vilket 
innebär framtagande av länstransportplan, utveck-
ling av regionala cykelvägar mm. Per har tidigare 
varit medarbetare på Energikontor Sydost och drev 
då regionalt mobilitetskontor och samordnade tre 
omgångar av regional KLIMP.

Anna Månsson & Fredrik Mårdh, Energikontor Sydost
Projektledare. Anna är sakkunnig inom hållbara trans-
porter, arbetar med mobilitets- och lo-
gistikfrågor och sitter med i Klimatsam-
verkan Blekinge. Fredrik är sakkunnig 
inom logistik och godstransporter och 
driver nätverket KOSAVA för kommunal  
samordnad varudistribution. 



Föreläsare Fossilbränslefria sydostkommuner

Erik Furusjö, IVL Svenska Miljöinstitutet
Erik arbetar som seniorforskare på IVL Svenska 
Miljöinstitutet och projektledare på Luleå Tek-
niska Universitet. Han forskar om bioraffinaderier 
och biodrivmedelsproduktion med fokus på vär-
dekedjor som använder skogsbaserade råvaror.

Maria Rydlund, Naturskyddsföreningen
Ekolog och sakkunnig tropisk skog med mer än 20 
års erfarenheter av bl a palmoljesektorn. Efterfrå-
gan på tropiskt trä och palmolja dominerar  
problembilden och palmoljan knyter an till frågor 
som rör bland annat vår ambition att ställa om 
till ett grönare samhälle och utfasning av fossilt 
bränsle.

13

Janne Rapp, Biogasakademi
Janne arbetar som läkare i Stockholm men ägnar 
sedan fem år två dagar i veckan till att göra Sverige 
till ett skyltfönster för biogasteknik. Systemet 
svenska kommuner byggt upp där avfall och  
avloppsvatten blir klimatsmart energi kan  
användas av alla länder i världen och den  
utvecklingen behöver ske snabbt. 
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Lars Eiring och Nils Lundberg, 
Myloc AB
Lars Eiring, vd, har mer än trettio 
års erfarenhet av att arbeta med 
lösningar inom supply chain och 
logistik. Nils Lundberg, produkt-
chef, jobbar med att utveckla 
molntjänster för logistiklösningar 
och supply chain.

Hannele Johansson, Energikontor Sydost
Civilekonom med lång erfarenhet av systemlösningar 
för skogsindustrins transporter. Sakkunnig inom biogas 
och hållbara transporter. Driver nätverket Biogas 
Sydost.



Program 
Finansiera energiomställningen
Finansieringslösningar och EU-pengar för hållbar energi. Kunskap om bidrag, stöd 
och verktyg för offentlig och privat sektor.

10:40 Välkommen
Lena Eckerberg, Sarah Nilsson, Energikontor Sydost

10:50 Gammal flygplats blir medlemsägd solpark genom andelsfinansiering
Om Törneby Solpark. Första etappen kommer att ägas av cirka 100 
privatpersoner som köpt andelar via Kalmarsund Sol för 2,8 miljoner 
kronor och nio företag som tillsammans investerar 5,5 miljoner kronor.
Staffan Larsson, marknadschef på Kalmar Energi

11.10 Stöd för klimatinvesteringar - 
Här finns pengar både för privata näringar och offentlig sektor, berättar 
Tommy, sakkunnig inom Klimatinvesteringsprogrammet.
Tommy Lindström, Energikontor Sydost

11:25 PAUS med förfriskningar och minimässa
11:50 Om regionala medel och regionalfonden

Om hur du kan gå tillväga för att söka finansiering för dina projekt. 
Therese Magnusson, Region Kronoberg och Erik Wennerhag,  
Tillväxtverket

12:35 LUNCH, mingel och minimässa
13:45 Vad är Horisont 2020 och hur tar man del av finansieringen? 

Lena ger exempel på projekt som finansierats av Horisont 2020, EU:s 
ramprogram för forskning och innovation
Lena Eckerberg, utvecklingschef Energikontor Sydost

14.05 EU-finansiering för företag. Hur gör man?
Tillvägagångssätt och tips för företag som villl söka EU-medel. 
Andreas Englund, IVL Svenska miljöinstitutet och EUSME 2020 support-
kontor.

14.30 Gröna lån till fjärrvärme och klimatsmart förskola i Lessebo - 
Om ansökningsprocessen för Gröna lån och varför gröna investeringar 
är viktiga.
Åsa Garp, Lessebo kommun
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Tripp
Moderatorer: Lena Eckerberg och  
Sarah Nilsson, Energikontor Sydost



14.45 Ska vi börja energieffektivisera? 
Det finns energikartläggningsstöd som hjälper er att komma igång be-
rättar Jesper Danielsson. Han är projektledare på Energikontor Sydost 
och arbetar med energieffektiviseringsfrågor gentemot företag och 
fastighetsägare.
Jesper Danielsson, Energikontor Sydost

15.05 Avslutning och summering
Lena Eckerberg, Sarah Nilsson, Energikontor Sydost

15:15 PAUS med förfriskningar och minimässa

OBS! Parallell programpunkt
13.45 - 
15.15

Individuell projektkonsultation (för föranmälda) med  
Therese Magnusson, Region Kronoberg
Har du en projektidé som du vill testa och undersöka finansiering för? 
Välkommen till en individuell projektkonsultation! Plats: Lobby

15
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Föreläsare Finansiera energiomställningen

Staffan Larsson, Kalmar Energi AB
Marknadschef på Kalmar Energi som jobbar med 
koncernens utbud av energilösningar. Staffan har 
utvecklat delningsekonomiska affärsmodeller för 
konsumenter och företag. Tydliga exempel är  
föreningar som dEL-bilspoolen, Kalmarsund Vind och 
Kalmarsund Sol.

Moderator: Sarah Nilsson
Projektledare på Energikontor Sydost.
Expert på EU-projekt, program och utlysningar inom 
energieffektivisering och förnybar energi. Driver  
projekt inom cirkulär ekonomi och industriell  
symbios.

Tommy Lindström &  
Jesper Danielsson, Energikontor Sydost
Projektledare. Tommy har flera års  
erfarenhet av möjligheterna med det 
svenska statliga klimatstödet Klimatklivet 
från sin tidigare roll som handläggare på 
Länsstyrelsen Kalmar län.  
Jesper är ingenjör inom såväl energi-
teknik som miljöteknik. Jobbar med 
projekt inom energieffektivisering och 
förnybar energi med fokus på små- och 
medelstora företag samt fastighetsägare.
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Moderator: Lena Eckerberg
Utvecklingschef på Energikonotr Sydost. Lena har 
varit med och utvecklat organisationen från starten 
1999. Hon koordinerar och arbetar inom  
internationella och nationella projekt som handlar 
om energieffektivisering, regional utveckling,  
beteendefrågor, övrigt stöd och rådgivning till  
offentlig sektor.
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Erik Wennerhag, Tillväxtverket
Handläggare vid Tillväxtverkets kontor i Jönköping. 
Arbetar specifikt med finansieringsmöjligheter via den 
regionala fonden för området Småland och Öarna där 
insatser för både gods och persontransporter är  
utpekade. Kontoret i Jönköping är också ingång till 
Tillväxtverkets hela palett av möjligheter. Har tidigare 
också arbetat som projektledare inom fisketurism.

Therese Magnusson, Region Kronoberg
Samordnare för projektutveckling på Region  
Kronoberg. Arbetar med att hitta finansieringslösningar 
från olika finansieringskällor till projektidéer t.ex.  
regionala tillväxtmedel, regionalfonden och  
socialfonden för Småland och Öarna samt andra  
Therese har även arbetat som projektledare och inter-
nationell samordnare inom offentlig verksamhet.

Åsa Garp, Lessebo kommun
Energi- och miljöstrateg på Lessebo kommun, samt 
utbildad miljöjurist. Jag jobbar med frågor som berör 
energi, miljö och klimat. I mitt uppdrag ingår även  
energi- och klimatrådgivning till invånarna i  
kommunen.
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Föreläsare Finansiera energiomställningen

Andreas Englund - IVL Svenska miljöinstitutet
Affärsutvecklare vid IVL Svenska miljöinstitutet och 
rådgivare inom EUSME 2020 supportkontor. Han har 
över 20 års erfarenhet av att arbeta med små  
teknikföretag inom miljöområdet och har bl a  
styrelseuppdrag i energibranschen.
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Stöd till lokala och  
regionala klimat-
satsningar
Har ni en idé på en åtgärd för att mins-
ka er klimatpåverkan? Nu finns det 
ännu mer pengar att söka för innova-
tiva lösningar för ett klimatsmart sam-
hälle. 

Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 
2016. Vid halvårsskiftet 2017 förstärktes anslaget för Klimatinvesteringar med en halv 
miljard kronor;  totalt är anslaget för år 2017 1,2 miljarder kronor. Under år 2018 för-
stärks stödet ytterligare med 800 miljoner till en total budget på 1,5 miljarder kronor.

De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet 
är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och på-
verkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter 
av stödet. Satsningen Klimatklivet bygger på de klimat- och energistrategier som arbe-
tats fram på lokal och regional nivå.

Möjlighet för många att söka 

Alla förutom privatpersoner kan söka medel, till exempel kommuner, företag, lands-
ting, organisationer och stiftelser. Har du frågor om hur ansökan går till? Kontakta din 
Länsstyrelse så hjälper vi gärna till!
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Resultat

Till och med juni 2017 har Klimatklivet beviljat 1003 ansökningar. Hur de fördelar sig 
mellan olika kategorier ser du i grafen nedan:

 

 

 
Planering för 2018

Beslut från höstens två ansökningsperioder förväntas till månadsskiftet november/
december 2017 resp. under januari 2018.  Nästa ansökningsomgång är öppen 15 
januari-15 februari 2018. Naturvårdsverket planerar för ytterligare två ansöknings-
perioder under 2018. Mer information kommer på Naturvårdsverkets webbplats. 

Fakta om Klimatklivet (till och med september 2017)

• Antal beviljade åtgärder: 1003 st.

• Årlig minskning av koldioxidutsläpp, c:a 652 000 ton

• Beviljat stöd: 2 miljarder kronor

• Totala investeringskostnader: 4,62 miljarder kronor 

• Åtgärdernas genomsnittliga livslängd: 16 år

• Genomsnittligt stödbelopp: 43 procent av den totala investeringskostnaden

• Minsta stödbelopp till en åtgärd: 9 750kronor

• Största stödbelopp till en åtgärd: 12 miljoner kronor
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EU-medel till företag ger konkret nytta
Energikontor Sydosts roll är att på 
olika sätt verka i riktning mot att 
minska koldioxidutsläppen från 
fossila bränslen i regionen. Detta 
kan göras genom att öka andelen 
förnybar energi eller genom att 
energieffektivisera. 
För att finansiera sin verksamhet 
är man partner i många olika typer 
av projekt, ofta samfinansierade 
av EU och svenska aktörer, till ex-
empel Energimyndigheten. Men 
hur ska medlen användas för att 
göra största möjliga nytta? Svaret 
är avhängigt av vad man vill uppnå. 

Är strävan att uppnå en beteen-
deförändring, t.ex. att välja cykel 

framför bil för korta resor, så be-
hövs medlen för att genomföra en 
kampanj för detta. I andra fall kan 
medlen användas för att utbilda 
privatpersoner. 
Det gäller exempelvis goda exem-
pel för installation av energieffek-
tivare teknik i hemmet, eller instal-
lation av solceller på taket. 
I en del fall innebär projekten att 
fördela konsultcheckar till företag i 
regionen som kan visa på behovet 
av inhyrda konsulttjänster för att 
exempelvis räkna på en nyinveste-
ring för installation av någon form 
av förnybar elproduktion. 
I ytterligare en del fall, när det gäl-
ler tunga investeringar i ny teknik 
kan projekten ge investerings-
bidrag, i utbyte mot att aktuellt 
företag visar tekniken för andra 
intressenter i syfte att underlätta 
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ändrande kampanjer till 
rena investeringar



introduktionen av nya energismar-
ta lösningar.

Inom fjärrvärmesektorn finns en 
väl etablerad kunskap och erfaren-
het av förbränning av biobränslen. 
Många energibolag har nästan helt 
byggt bort behovet av eldningsolja 
genom att elda fasta biobränslen 
för sin basproduktion. 
Dessutom har en del som tidigare 
använde eldningsolja för spets 
- och reservproduktion numera 
gått över till bioolja. Med syfte att 
minska behovet av fossila bräns-
len hos Lessebo Fjärrvärme och 
Värnamo Energi, har Energikonto-
ret i ett projekt tilldelat checkar till 

företagen för att anlita en konsult. 
Konsulten har i Värnamo Energis 
fall gjort ett underlag som har an-
vänts i en ansökan till Klimatklivet 
för att konvertera till biopannor i 
ett antal av kommunens kransor-
ter.
I Lessebos fall man analyserat olika 
val av lösningar för att säkra vär-
meleveranserna och att göra det 
enbart med biobränslen.
I Värnamos fall beviljades Klimat-
klivet och man får nu medfinansie-
ring i mångmiljonklassen. 
I Lessebo är man nära ett beslut 
som kommer att ge större utbyte 
av bioenergin. Detta är två exem-
pel på projekt där EU-medel har 
lett till konkret och verklig nytta.
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Värnamo Energi fick 
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Förnybar energi i kooperativ form 
Energikontor Sydost kommer under 
tre år att arbeta för att öka antalet 
gemensamt ägda anläggningar som 
producerar förnybar energi. 

Gemensamt ägda energiprojekt  
erbjuder produktion av förnybar en-
ergi från lokala initiativ (vind, sol, 
biomassa, vattenkraft, geotermisk) 
genom ett aktivt engagemang från 
lokalsamhället. Tillsammans finansie-
rar och utvecklar medborgare projekt 
som främjar en hållbar energiproduk-
tion. 

Detta kan vara en solcellsanläggning 
eller lokala närvärmenät eller pro-
duktion av biogas. Genom en lokal 
förankring har gemensamt ägda en-
ergiprojekt ofta hög social acceptans. 
Att främja sådana initiativ är därför 
ett bra sätt för att öka andelen lokal-
producerad förnybar energi.

Under namnet Co2mmunity, finan-
sierat av EU:s Interreg program, kom-
mer Energikontoret att arbeta tillsam-
mans med organisationer från alla 
länder runt Östersjön. Kärnan i pro-
jektet är att skapa nätverk (RENCOP) 
för förnybar energi som initierar och 
stöder gemensamt ägda projekt. 

I varje partnerregion kommer  
Co2mmunity att initiera och hantera 
ett sådant nätverk. Ett utbyte av er-
farenheter mellan nätverken i de 
olika partnerregionerna kommer att 
resultera i en färdplan som visar hur 
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de som ligger efter ska göra för att 
komma ikapp de länder som ligger i 
framkant. 

Det finns ett behov att dokumentera 
hur kooperativa lösningar för förny-
bar energi ser ut i Östersjöområdet. 

Projektets mål är att skapa denna 
kunskapsbas samt att stärka kom-
munernas och regionala aktörers, 
politikers och andra beslutsfattares 
kapacitet och kunskap om förnybar 
energi. Syftet är att underlätta för ge-
mensamt ägda projekt.
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Kontaktperson
Pierre Ståhl
Projektledare

070-688 75 20
pierre.stahl@energikontorsydost.se



Framåtandan och intresset för biogas 
har varit påtagligt i regionen under de 
senaste fem åren. Sedan 2012 har vi fått 
fyra nya biogasanläggningar i Växjö, Karls-
hamn Kalmar och Alvesta. Idag finns flera 
nya lantbrukare som vill producera bio-
gas. De har bildat bolag, gjort förstudier 
samt ansökt om, och i vissa fall redan be-
viljats stöd, för att kunna starta produk-
tionen. Vidare har sex nya biogasmackar 
öppnat och fler är på gång. 

Kollektivtrafikupphandling 

Framgångarna för biogas syns även i vår 
kollektivtrafik. 2013 började bussarna 
i Växjö att köra på biogas. 2016 fick Kal-
mar län fick igenom sin upphandling för 
av biogasbussar. Upphandling fick stor 
uppmärksamhet eftersom Kalmar vågade 
ställa krav på biogas, varpå begreppet 
”Att göra ett Kalmar” myntades. 

Lovande framtid för flytande biogas

Under det senaste året har även flytande 
biogas (LGB) väckt stort intresse.

Resultatet av Energikontor Sydosts förstu-
die ”Flytande biogas till land och till sjöss” 
har bland annat visat att det är möjligt att 
producera flytande biogas i regionen till 
ett konkurrenskraftigt pris i förhållande 
till diesel när det gäller vägtransporter. 

Det finns alltså ett intresse för att an-
vända biogas men bränslepriset spelar en 
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Det mest överraskande resul-
tatet av studien var kanske att 
man faktiskt kan producera 
biogas till ett konkurrenskraf-
tigt pris bara man kommer upp 
i volym.
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Finansierat av EU genom   
Horisont 2020- programmet 
under avtal No 691755. 

Kontaktperson
Hannele Johansson, 
Projektledare

0734-19 91 81 
hannele.johansson@energikontorsydost.se

Hannele Johansson talar på invigningen av en biogasmack i Mönsterås.

avgörande roll om man väljer biogas eller 
inte. 

Studien visar även att det finns flera fö-
retag som är intresserade av att prova på 
flytande biogas i projektform. Resultaten 
av förstudien uppmärksammades bl.a. 
under Almedalsveckan på Gotland och 
har även rönt nyfikenhet ute i Europa.  

Fler gasbilar på marknaden

Ett annat glädjande tecken är att fler bil-
märken har valt att lansera nya gasmo-
deller, däribland Audi Volkswagen och 
Skoda.

Besök biogassydost.se för mer information.
Biogas Sydost är ett regionalt nätverk som aktivt arbetar för att förbättra förutsättningarna 
för biogas i Sydöstra Sverige.
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MINSKA UTSLÄPPEN 
OCH FÅ MER 

LOKALPRODUCERAT

Miljövänligt och effektivt

Vill du veta mer eller bli medlem i 
   nätverket?

Kontakta projektledare Fredrik Mårdh
fredrik.mardh@energikontorsydost.se

Tel: 0709-21 60 50

KOSAVA -  Nationellt nätverk inom kommunal samordnad varudistribution
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Projektkontor med support
Kommunal samordnad varudistribution är en komplex fråga som berör upphandling och LOU, 
inköpsprocessen med e-handel och inte minst logistik och transportupphandling. 

Energikontor Sydost, med mångårig erfarenhet av samordnad varudistribution, har under de  
senaste åren arbetat med att skapa ett nationellt nätverk. Tanken är att skapa ett projektkontor 
med supportfunktioner, med projektmedel som delfinansiering och en del självfinansiering från 
nätverkets medlemmar. Dessutom kommer nätverket knyta till sig ledande forskare och 
experter inom området som både representerar privata och offentliga organisationer.

Huvudmannaskapet för nätverket står Energikontor Sydost för, men i förlängningen är 
förhoppningen att de regionala energikontoren runt om i landet kommer att involveras.

Vad man får som medlem i nätverket
Kort syftar nätverket till att stödja, vägleda samt kompetensutveckla kommuner som har eller är i 
startgroparna för införa en samordnad varudistribution. Beroende på var i processen kommunen 
befinner sig får man olika typ av stöd och initialt kommer nätverket att fokusera på följande faser:

Med handledning och stöd från uppstart till skarp drift, där 
kommunen gör ett antal val, där valmöjligheter diskuteras i 
workshops och med handledning. 

Där kommuner som infört samdistribution blir uppdaterade 
med metoder för utveckling och uppföljning, samt  
kompetensutveckling för ny personal.

Kommuner som behöver en förstudie och en kostnads/
nytta-analys för politiskt beslut, med workshops och hand-
ledning vid rapportskrivande. 

Beslutsfasen

Genomförandefasen

Utvecklingsfasen

Läs mer på

kosava.se 
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Erbjudande om experthjälp inom  
logistik och transport

Under ledning av Energikontor Sydost 
finns nu ett internationellt team bestå-
ende av experter från Sverige, Tyskland, 
Polen och Litauen. De står reda att förse 
regionen med experthjälp inom logistik 
och transport. 

Experterna har olika bakgrund och täcker 
områden som kommunal samordnad va-
rudistribution, citylogistik, juridiska frå-
gor, landsbygdsutveckling m.m. 

I teamet ingår bland annat:
• Prof. Udo Onnen-Weber,  

Rural Mobility Centre
• Prof. Stanislaw Iwan  

University of Szczecin 
• Fredrik Mårdh, Energikontor Sydost
• Dr. Darius Bazaras,  

Green Policy Institute
• Clara Burzlaff,  

University of Greifswald
• Laima Dockeviciene, Rietavas  

Information and business centre

Energikontor Sydost erbjuder nu sina medlemmar hjälp med ruttoptimering för 
planering av exempelvis körrutter, körsträckor, utsläppsmängd, arbetstider, etc. 
inom följande områden:

• Samordnad varudistribution
• Skolskjuts
• Kollektivtrafik
• Hemtjänsten

• Kommunala tjänsteresor

Kontakta oss gärna för mer information: 
Anna Månsson anna.mansson@energikontorsydost.se  
Fredrik Mårdh fredrik.mardh@energikontorsydost.se 
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Projektet som möjliggör hjälpen
Energikontor Sydost är huvudprojektle-
dare för EU-projektet Low Carbon Lo-
gistics med fokus att minska klimatpå-
verkande utsläpp från godstransporter i 
södra östersjöområdet. 

För att åstadkomma detta arbetar vi 
bland annat fram en gemensam strategi 
som ligger till grund för varje regions 
handlingsplan och implementering, som 
delvis sker inom ramen för projektet. En 
annan viktig del av aktiviteterna är själva 
expertteamet. Teamet ska fungera som 
ett konsultteam både under och efter 
projektiden.
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nadslagen), till arkitektur,  
anpassning till befintlig  
byggnadsstruktur, solkartan, installation 
och ekonomi. 

De fick bland annat lyssna till Michiel van 
Noord, konsult inom solenergi på Esam, 
som berättade om potentialen för solen-
ergi, planering och teknik för solenergi i 
byggnader och inte minst, om lönsam-
het. Han tog upp exempel på ny teknik 
som används i Europa, bland annat mer 
integrerade solceller i tak, fasader och i 
glaspartier. Deltagarna fick sedan disku-
tera vilka vinster de ser med solenergi i 
sina fastigheter utöver elproduktionen. 

Markus Svensson från Nyedal Solenergi 
visade exempel på företagets olika typer 
av solcellsinstallationer samt tekniker för 
solavskärmning. Han presenterade även 
deras egenutvecklade takpanna med 
integrerade solceller och jämförde hur 
lönsamheten ser ut för vanliga solceller 
respektive solpannor i samband med 
takbyte.

Björn von Palffy från Holje El gav ett 
installatörsperspektiv på hur det går till 
i praktiken från idé till färdig solcellsan-
läggning. 

Utbildningarna har arrangerats av 
Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i 
Blekinge län, inom ramen för projekten 
Sol i Fys, Sol i Syd och Enerselves.

Om vi tog tillvara på solenergin som 
strålar in mot Blekinges byggnadstak 
skulle det kunna täcka över hälften av 
länets totala elanvändning. 

För att stärka solenergibranschen och 
öka antalet energismarta byggnader i 
Blekinge har Blekinge läns alla fysiska 
planerare under 2017 fått lära sig om 
solenergi inom detaljplanering och andra 
planeringsfrågor, samt att räkna på den 
solpotential som finns att tillgå på en 
specifik byggnad. Till sin hjälp har de 
haft den solkarta för Blekinges alla kom-
muner som publicerades slutet av maj. 
Kartan finns på Länsstyrelsens hemsida, 
och både kommuner, allmänhet och fö-
retag kan söka på alla länets byggnader 
och se vilken solpotential som finns på 
just deras hus. 

Den satsning på solenergi i Blekinge 
som Energikontor Sydost har gjort under 
2017 har inte bara riktats till fysiska 
planerare. Både beställarsidan och le-
verantörsidan har utbildats för att möta 
de behov som förväntas uppkomma, när 
länets solenergimål skall realiseras.

Ett 60-tal planerare, bygglovshandläg-
gare, arkitekter, fastighetsägare m.m. 
från Blekinges alla kommuner deltog 
under utbildningsdagarna i höst. Dessa 
har täckt allt ifrån detaljplanering, lagar, 
förordningar och PBL (plan- och bygg-

Kontaktperson
Annica Lindh, 
Projektledare

0709-21 60 59 
annica.lindh@energikontorsydost.se

Nya verktyg för fysiska planerare

Sol i Syd
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A
Sara Anderson 2050 sara.anderson@2050.se

Ann-Charlott Andersson Sölvesborgs kommun ann-charlott.andersson@solvesborg.se

Helena Andersson Region Gotland helena.andersson@gotland.se

Per-Åke Andersson Energikontor Sydost per-ake.andersson@energikontorsydost.se

Ida Andreasson Länsstyrelsen i Krono-
bergs län

ida.andreasson@lansstyrelsen.se

Carina Axelsson Ljungby kommun carina.axelsson@ljungby.se

Cecilia Axelsson Älmhults kommun cecilia.axelsson@almhult.se

B
Barna Benedek Ljungbybostäder barna.benedek@ljungbybostader.se

Carina Bengtsson Ljungby kommun carina.bengtsson@ljungby.se

Per Bengtsson Ljusare Framtid 
Karemter AB

per.bengtsson@ljusareframtid.se

Johanna Bergström Region Kronoberg johanna.bergstrom@kronoberg.se

Mathias Bertilfelt Ljungby kommun mathias.bertilfelt@ljungby.se

Bengt-Göran Birgersson Centerpartiet i Krono-
bergs Län 

b-g.birgersson@telia.com

Bruno Birgersson Vöfab bruno.birgersson@vofab.se

Petra Bohlin Västerviks Kommun petra.bohlin@vastervik.se

Lisa Bringhed Region Kronoberg lisa.bringhed@kronoberg.se

Christina Broder Växjö Motor Com-
pany AB

christina.broder@vmcab.nu

Jenny Bäckström Energikontor Sydost jenny.backstrom@energikontorsydost.se

D
Jesper Danielsson Energikontor Sydost jesper.danielsson@energikontorsydost.se

E
Lena Eckerberg Energikontor Sydost lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Lars Eiring Myloc AB lars.eiring@myloc.se

Jonas Ekström Energikontor Norra 
Småland

jonas.ekstrom@rjl.se

Christian Eliasson Ljungby Kommun christian.eliasson@ljungby.se

Andreas Englund IVL Svenska miljöin-
stitutet

andreas.englund@ivl.se

Deltagarlista EnergiTing Sydost 2017



Kerstin Eriksson Energikontor Sydost kerstin.eriksson@energikontorsydost.se

Sören Eriksson Preem ab soren.eriksson@preem.se

Hanna Everling Energikontor Sydost hanna.everling@energikontorsydost.se

F
Magnus Forsberg Region Blekinge magnus.forsberg@regionblekinge.se

Heléne Fransson Oskarshamns kommun helene.fransson@oskarshamn.se

Henrik Fridholm PPAM Solkraft fridholm@ppam.se

Erik Furusjö IVL Svenska Miljöin-
stitutet

erik.furusjo@ivl.se

G
Åsa Garp Lessebo kommun asa.garp@lessebo.se

Olof Granrot ELTT

Hans Gulliksson Energikontor Sydost hans.gulliksson@energikontorsydost.se

Magnus Gunnarsson Ljungby kommun magnus.gunnarsson@ljungby.se

Roger Gunnarsson Energikontor sydost roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

Göran Gustavsson Energikontor Sydost goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Håkan Gustavsson Växjöbostäder AB hakan.gustavsson2@vaxjobostader.se

Erika Gülich Nybro kommun erika.gulich@nybro.se

Helen Gårner Sölvesborgs kommun helen.garner@solvesborg.se

H
Dag Hansson Högsby Kommun dag.hansson@hogsby.se

Per Hansson Region Kronoberg per.hansson@kronoberg.se

Ulf Hansson Länsstyrelsen i Blekinge ulf.hansson@lansstyrelsen.se

Ingemar Hugosson Uppvidinge kommun hugosson.i@gmail.com

I
Erik Innerstedt Mönsterås Kommun erik.innerstedt@monsteras.se

Maria Ivansson Klimatkommunerna maria.ivansson@lund.se

J
Amanda Johansson Växjö kommun amanda.johansson3@vaxjo.se

Hannele Johansson Energikontor Sydost hannele.johansson@energikontorsydost.se

Thomas Johansson Region Kronoberg thomas.johansson@kronoberg.se

Magnus Jonasson Växjö kommun magnus.jonasson@vaxjo.se

K
Kajsa Carlsson Affärsverken AB kajsa.carlsson@gmail.com

De
lta

ga
rli

st
a

32



De
lta

ga
rli

st
a

33

Stefan Karlsson stefanvittaryd@telia.com

Samuel Karlström Länsstyrelsen Ble-
kinge

samuel.karlstrom@lansstyrelsen.se

L
Fredrik Landegren TRB Sverige AB fredrik.landegren@trb.se

Staffan Larsson Kalmar Energi Försälj-
ning AB

staffam.larsson@kalmarenergi.se

Christel Liljegren Energikontor Sydost christel.liljegren@energikontorsydost.se

Lars Lindgren Ljungby kommun lars.lindgren@ljungby.se

Annica C Lindh Energikontor Sydost annica.lindh@energikontorsydos.se

Therese Lindquist Energikontor Sydost thereselindquist_@hotmail.com

Tommy Lindström Energikontor Sydost tommy.lindstrom@energikontorsydost.se

Nils Lundberg Myloc AB nils.lundberg@myloc.se

Karin Löfström Kalmar kommun karin.lofstrom_1@kalmar.se

Peter Löfström Energikontor Sydost, 
styrelsen

peter@belaxa.se

M
Therese Magnusson Region Kronoberg therese.magnusson@kronoberg.se

Per-Ola Mattsson Energikontor Sydost, 
styrelsen

per-ola.mattsson@karlshamn.se

Anna Månsson Energikontor Sydost anna.mansson@energikontorsydost.se

Fredrik Mårdh Energikontor Sydost fredrik.mardh@energikontorsydost.se

N
Anneli Nielsen Mönsterås Kommun anneli.nielsen@monsteras.se

Sarah Nilsson Energikontor Sydost sarah.nilsson@energikontorsydost.se

Thomas Nilsson Mönsterås Kommun thomas.nilsson@monsteras.se

O
Robert Olesen Region Kronoberg robert.olesen@kronoberg.se

Lydia Olofsgård Energikontor Norra 
Småland

lydia.olofsgard@rjl.se

Magnus Olofsson Ronneby kommun magnus.olofsson@ronneby.se

Stefan Olsson Energikontor sydost stefan.olsson@energikontorsydost.se

Monika Oredsson Region Blekinge monika.oredsson@regionblekinge.se
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P
Maria Persdotter 

Isaksson
Region Kronoberg maria.persdotter.isaksson@gmail.com

Per-Anders Persson Länsstyrelsen i Krono-
bergs län

per-anders.persson@lansstyrelsen.se

R
Aida Ramic Länsstyrelsen i Krono-

bergs län
aida.ramic@lansstyrelsen.se

Janne Rapp Biogasakademin jan@biogasakademin.se

Maria Rydlund Naturskyddsföreningen maria.rydlund@naturskyddsforeningen.se

Johan Röklander Sweco Architect johan.roklander@sweco.se

S
Lidia Salame Energikontor sydost lidia.salame@energikontorsydost.se

Sofie Samuelsson Ronneby kommun sofie.samuelsson@ronneby.se

Therése Samuelsson Karlskrona, Olofströms & 
Sölvesborgs Kommun

therese.samuelsson@karlskrona.se

Bo Schönbeck Ljungby Energi AB bo.schonbeck@ljungby-energi.se

Katarina Skoglycka Oskarshamns kom-
mun

katarina.skoglycka@oskarshamn.se

Trond Strangstads-
tuen

Ljungby kommun, trond.strangstadstuen@ljungby.se

Pierre Ståhl Energikontor Sydost pierre.stahl@energikontorsydost.se

Katrine Svensson Energikontor Sydost katrine.svensson@energkontorsydost.se

T
Lars Erik Trulsson Ljungby kommun larserik.trulsson@ljungby.se

VW
Johanna Wallin Energikontor Sydost johanna.wallin@energikontorsydost.se

Erik Wennerhag Tillväxtverket erik.wennerhag@tillvaxtverket.se

Martin Vennerström Region Kronoberg martin.vennerstrom@kronoberg.se

Renate Viering Biogasakademin renate@lantella.se

Lina K Wiles 2050 lina.wiles@2050.se

Peter Wirkensjö ELTT

Peter Wretlund Energikontor Sydost, 
styrelsen

Peter.wretlund.politik@oskarshamn.see

Ö
Louise Ödlund Linköpings Universitet
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Ibland får Energikontor Sydosts arbete lite oväntade positiva effekter. Ett studie-
besök kring bioenergi i Tyskland ledde till solcellsinitiativ i Uppvidinge kommun.

För en tid sedan meddelade Jan och Erlands stiftelse, ägarna till företaget Amoka-
bel, till Smålandsposten 170823 att de har valt att börja hjälpa utvalda idrottsfören-
ingar i Uppvidinge kommun, genom att installera solceller på deras lokaler. 

Vad som dock inte har varit lika känt är att idén till det hela uppstod under ett stu-
diebesök arrangerat av Energikontor Sydost förra året. Kommunstyrelsens ordfö-
rande och stiftelesemedlem Åke Carlson berättar:

  - Under en resa till Tyskland, föranledd av EU-projekt med bioenergi som vårt 
tema i Sverige, besökte vi landsbygdskommunen Wildpolsried i Bayern. Kommu-
nen, med sina 2500 invånare har höga klimatambitioner. De bygger sina hus i trä, 
även parkeringshus och sporthall. Kommunen ger inga driftbidrag till föreningarna 
som själva får sköta sina hus och anläggningar. Däremot bjöd kommunen på solcel-
ler till föreningarna. 

Den iden tog vi med oss hem och tack vare Jan och Erlands stiftelse i Alstermo får 
nu nio föreningar i Uppvidinge solceller. Detta ger föreningarna i genomsnitt 7000 
kr mer över till verksamhet per år i trettio år! Resan i Bayern, arrangerad av Göran 
Gustavsson, Energikontor Sydost, gav som väntat många intryck om skog och bio-
energi. Det var mera överraskande att vi fick ideer om solceller och musikskola.

”Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen” (Om man gör en resa så 
har man något att berätta.)

Det är roligt att se att det vi gör på Energikontor Sydost skapar nytta för våra 
medlemmar!

Studiebesöket gjordes inom ramen för EU-projektet SIMWOOD -  forskningsresultat omvand-
lade till praktiska lösningar för effektivare uttag av energi från skogen.

Studiebesök gav upphov till strålande idé 
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Hitta till rätt lokal

Kajutan  Plenum, 
  Spår: Fossilbränslefria sydostkommuner 

Tripp  Spår: Finansiera energiomställningen

Trapp  Spår: Småländska byggbranschen



Energiting Sydost arrangeras av: I samverkan med:      Med stöd av:

Med bidrag från:

Project cofunded by the European Union 
Seventh Framework Programme FP7 under 
grant agreement  
No 613762  
No 609127
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Sol i Syd

KOSAVA

BIOGAS
Sydost

CIRT INNO

BELYSNINGDÄCKTRYCK SOLEL

Implementeringsnätverk för 
fossilbränslefria sydost-
kommuner

Med finansiering av EU genom  
Horisont 2020- programmet  
No 646457
No 691755

One-stop-shop sponsrat av 
Familjen Kamprads stiftelse

Co2mmunity

Sol i fys

Small scale CHP LIFE13 
ENV/SE/000113 LIFE+ 
Med ekonomiskt stöd 
från Europeiska unionens 
finansiella instrument 
Life+ 

Hållbar mobilitet i 
Gröna Kronoberg

SecvalChain
Finansierat av  
Svenska Institutet
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EnergiTing Sydost 
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