
Cirkulär ekonomi och energilösningar på nytt SPA i Litauen 

Foto: Atostogu Parkas

Observera! 
• Erbjudandet gäller max 1 person per företag då  

antalet platser är mycket begränsat. Anmäl dig  
därför så snart som möjligt! 

• Utbildningen sker på engelska.  

Se hit företagare i besöksnäringen! Ta på Dig ledartröjan och gör Dig redo för 
framtiden genom att vässa Dig och Ditt företag inom cirkulär ekonomi och energi!

Datum: 27-28 februari 2019
Plats: Atostogu Parkas, Litauen
Kostnad: Boende, resa till Litauen och mat under  
utbildningsdagarna är kostnadsfritt för deltagare.  

Anmäl dig senast 11 februari till: 
Rebecka.JonassonGjerpe@energikontorsydost.se

Följ med på 2 dagars testworkshop!
Denna sista kostnadsfria workshop-möjlighet inom  
CIRTOINNO-projektet går till en ny spa-satsning  
(Atostogu Parkas) i Klaipeda, Litauen. En handfull  
svenska företag inom boende, restaurang och spa får 
möjligheten att delta på en 2-dagars testworkshop i  
cirkulär ekonomi och energilösningar. Energikontor  
Sydost bistår med expertkunskaper inom energi och  
utbildningsmaterial framtaget av Linnéuniversitetet. 

Se cirkulära lösningar i spa-miljö
Utöver utbildningen kommer deltagare få en sällsynt 
möjlighet att titta på de cirkulära lösningar som spa- 
anläggningen har implementerat.  
Spa:et har bland annat ett eget uppvärmningssystem, 
eget vattensystem och har som vision att vara ledande 
inom hållbarhet.

Se mer information och  
programpunkter på nästa sida. 
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Cirkulär ekonomi för besöksnäringen
Cirkulär ekonomi som koncept har vuxit fram under några 
decennier och uppmärksammas nu över hela världen.  
Syftet är att skapa lösningar för att övervinna miljö-, klimat-,  
ekonomi- och resursbristrelaterade problem som blir allt mer 
uppenbara. Cirkulär ekonomi bygger på ett kretslopp där rå-
material går till produktion, distribution och konsumtion för 
att sedan återvinnas och gå vidare i en återtillverkning.  
Det minskar miljöpåverkan.  
Ett centralt tema i den cirkulära ekonomin är värdering av 
material inom ett slutet system med syfte att kunna använda 
naturresurserna samtidigt som man minskar föroreningarna 
eller undviker resursbegränsningar och upprätthåller eko-
nomisk tillväxt. Det finns huvudsakligen tre huvudåtgärder 
(3R-principerna): Reduction, Reuse och Recycle, det vill säga 
reduktion, återanvändning och återvinning.  

Energieffektivisering för besöksnäringen 
Restauranger, hotell och spa-anläggningar använder mycket energi eftersom de omfattas av många energiintensiva 
installationer på en liten yta jämfört med andra branscher i förhållande till omsättningen. Energikostnader står därför 
för en betydande del av driftskostnaderna för hotell och turistfasciliteter. Investeringar i åtgärder för energi- 
effektivisering och egen energiproduktion är lönsamt, men det är också viktigt att jobba med beteende och rutiner 
för personalen före investeringar i ny smart teknik sker. Huvudområden för förbättringar på energiområdet för  
företag inom besöksnäringen är inom energiförsörjning, energiproduktion (använd energi från förnybara energi- 
källor), energieffektivitet, hållbara transporter och vattenkonsumtion. 
 
Mer om cirkulär ekonomi och energieffektivisering för besöksnäringen tas upp under workshop-dagarna! 

Mer information

Day 0: 26/2 Ankomst till Atostogu Parkas, ca 15:00

Day 1: 27/2 Circular Economy
09:00  Introduction to the CIRTOINNO cross border workshop. Michal Kwas, ARP
09:30  Introduction to Circular Economy in tourism. CE trainer
10:30  Refreshments & mingle
11:00   Circular economy – continuation. CE trainer
12:00   Lunch
13:00   Circular economy – continuation. CE trainer
14:30   Refreshments & mingle
15:00   Circular economy – summary. CE trainer
15:30   Tour in the Atostogu parkas. Representative of AP
16:30  Free time

Day 2: 28/2 Energy
09:00   Circular economy applied in Energy. Energy expert
10:00   Energy Efficiency. Energy expert
10:30   Refreshments & mingle
11:00   Energy Efficiency – Continuation
12:00   Lunch
13:00   Energy Efficiency – practical session. Energy expert
14:30  Refreshments & mingle
15:00  Workshop summary. Energy expert
15:30   Free time

Day 3: 01/3 Hemresa 14:40

Program för utbildningsdagar

Illustration Circular Economy används med tillstånd av EU parlamentet: http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20150703PHT73954/20150703PHT73954_original.jpg


