
Tillsammans kan vi utveckla Blekinge till en destination med hållbara företag! 

Att mäta är att veta
Introduktion till hur du kan mäta, följa 
upp och identifiera åtgärder följs av 
en rundvandring på Dragsö camping 
där vi tittar på möjliga åtgärder för att 
förbättra energianvändningen. 

Därefter diskussion i grupp kring era  
företags förbättringspotential och hjälp 
med att börja på din handlingsplan.

Välkommen på workshop! 
Energiboosta ditt företag inom besöksnäringen i Blekinge!

Datum och tid: 19 november 2018 kl 9:00 – 16:00 
Plats: Dragsö Camping i Karlskrona

För dig som driver företag eller arbetar inom företag i besöksnäringen 
i Blekinge. Med denna workshop vi vill ge ditt företag inspiration för 
att utveckla ert hållbarhetsarbete inom energi och transporter. 

Workshoppen är kostnadsfri, fika och lunch ingår.
Anmäl dig senast 13 november på länken: simplesignup.se/event/140997

Hållbara transporter
Vilka förutsättningar har du för sol-
paneler, elbilar och laddstolpar i din 
verksamhet? 

Hur reser min gäster och hur ser mina 
leverantörers transporte ut? Hur ser 
egna transporter ut i företaget? Före-
läsning och diskussioner mellan delta-
gare och experter.

Även: Energiköp och produktion samt finansiering av hållbarhetsarbetet

Se fullständigt program på nästa sida!

https://www.simplesignup.se/event/140997


Workshoppen arrangeras av:

Introduktion
Rebecka Jonassson Gjerpe, Energikontor Sydost

Energi och resurseffeltivitet - värme, kyla, kök, ventilation och vattenhushållning
Roger Gunnarsson och Daniel Hägerby, Energikontor Sydost 

FIKA 

Att mäta är att veta - vad du i ditt företag kan göra för att spara energi. Mätning 
och  uppföljning. 
Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost 

Energirundvandring på Dragsö camping följt av gruppdiskussion
Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost och David Berg, Dragsö camping 

LUNCH 

Energiinköp och produktion följt av gruppdiskussion
Pierre Ståhl, Energikontor Sydost

Solpaneler, el-bilar/laddstolpar 
Magnus Olofsson, Energi- och klimatrådgivare, Ronneby Kommun

Hållbara resor och transporter följt av gruppdiskussion inkl FIKA
Elisabeth Anderberg, Energikontor Sydost

Finansiering och stöd för olika åtgärder
Daniel Hägerby, Energikontor Sydost

Sammanfattning och avslutning

Program 
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