
Välkomna!

Webbinarie om energieffektivisering och solceller, 2020-05-18





Sedan 1999…

Kommuner och regioner i Sydost tar år 1999  initiativ att bilda 
Energikontor Sydost bland annat för att bättre utnyttja EU:s 
bidrag till energiprojekt.

Energikontoren är en viktig del i EU:s energipolitik. 
Det finns 422 energikontor i EU, varav 14 i Sverige.

Sveriges energipolitik



Energikontor Sydost AB

Kronoberg

Blekinge

Kalmar

• Oberoende icke vinstdrivande

• Ägs av 25 kommuner, 
Region Blekinge, Region Kronoberg, 
Regionförbundet Kalmar län  

• Arbetar för att uppnå klimat- och 
energimål inom:

• Förnybar energi
• Hållbart byggande
• Energieffektivisering
• Hållbara Transporter



Vad kan ditt företag få hjälp med?
- Hur effektiv är din verksamhet?

• Platsbesök

• Göra enkelt energiråd (energikartläggning)

• Stöd vid genomförande av åtgärder

• Stöd för att gå vidare med energieffektivisering

• Tips om finansiella stöd

Webbutbildningar på Energimyndighetens hemsida



Vill du ha stöd i ditt energiarbete?

Tommy Lindström

Projektledare

Energikontor Sydost

tommy.lindstrom@energikontorsydost.se
073 544 86 29 

Roger Gunnarsson

Projektledare

Energikontor Sydost

roger.gunnarsson@energikontorsydost.se

070-62 83 05 

Kontakta:

mailto:tommy.lindstrom@energikontorsydost.se
mailto:roger.gunnarsson@energikontorsydost.se


Från silvertejp och buntband till 
lönsam fastighetsutveckling! 

Om hur man går från löpande underhåll till långsiktig 
lönsam förädling av fastigheterna.. Vi lyfter frågor 
som om kan man flytta budgeterat underhåll till 
investeringskontot och vikten på att engagera 
fastighetsförvaltningens personalstyrka, hur kan en 
bostadsrättsförening minska kostnader? Praktiska 
exempel från verkligheten.

För vem? Fastighetsägare, fastighetsförvaltare, 
bostadsrättsföreningar, projektledare, ingenjörer och 
fastighetsansvariga m fl. 

Föreläsare: Energikonsult Martin 
Vennerström från AFRY
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http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/fran-silvertejp-och-buntband-till-lonsam-fastighetsutveckling

http://www.energikontorsydost.se/c/kalender/e/fran-silvertejp-och-buntband-till-lonsam-fastighetsutveckling


En europeisk grön giv

• Inga nettoutsläpp av växthusgaser år 
2050

• ekonomisk tillväxt har frikopplats från 
resursförbrukning

• inga människor eller platser lämnas 
utanför.



EU projekt

• Partners från alla länder runt 
Östersjön

• Lära av varandra

• Stötta ”Community Energy”

• http://co2mmunity.eu/

Community Energy

• Energiprojekt som genomförs av medborgare 
tillsammans (inte energibolagen)

• Hälften av alla i Europa kan producera 
egen energi

• Viktigt för att nå målen för 2050

• Vi har fokus på BRF och Solceller

http://co2mmunity.eu/


Möten med BRF:

• Över hela Sydost

• Experter

• > 200 deltagare

• Ca 50 BRF

• Inspirera till nya 
projekt!



Co2mmunity

• Handbok: 
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/03/Co2mmunity-
handbook-SE-Handbok-Sverige.pdf

• Roadmap – kommer i Augusti

• Goda Exempel / Databas

• Slutkonferens i Riga i september(?)

http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/03/Co2mmunity-handbook-SE-Handbok-Sverige.pdf
http://www.lei.lt/co2mmunity/


Uppföljning:

• Fler webbinarer?

• Solsafari 6 september

• Vi vill veta om någon har 
köpt/tänkt köpa solceller 
nyligen

• Vi kan ge råd och tips
• Energikontoret
• Energi och 

klimatrådgivarna 





TACK!


