Vill du arbeta energismart?
Och samtidigt spara pengar,
öka företagets konkurrenskraft
och minska er klimatpåverkan?
Peter Dyhre föreläser och ger råd till företag som vill investera i
energieffektivisering. Samt berättar om solcellsprojektet med
Timråbo. Lunchseminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på lättare
lunch och kaffe/te!
Tid

25 mars kl 11:30 – 13:00

Plats

Olof Högbergsalen plan 1, Sambiblioteket, Härnösand

Peter Dyhre är certifierad energikartläggare från FVB och berättar om
fördelarna med att kartlägga sin energiförbrukning och ta rätt beslut om
förändringar som förbättrar effektiviteten och konkurrenskraften. Han ger
oss grunderna kring installation av solceller och visar exempel från deras
solcellsprojekt. Även Energikontoret Västernorrland och kommunens
energi- och klimatrådgivare finns på plats.
Anmälan
Anmäl deltagande, eventuella matallergier och specialkost via länken
https://dinkurs.se/59725 senast den 18 mars.
Välkommen!

Mer information
Kontakta Sara Muhonen Länsstyrelsen Västernorrland 0611-34 91 27,
sara.muhonen@lansstyrelsen.se eller 072-207 86 39.

Finansieras av Energimyndigheten och
Europeiska regionala utvecklingsfonden
via Nationella regionalfondsprogrammet.

Projektet Incitament för energieffektivisering ska stötta små och medelstora företag som
omfattas av miljötillsyn i arbetet med energieffektivisering. Att satsa på
energieffektivisering är både ekonomiskt och miljömässigt bra för företaget. Med enkla
åtgärder och rätt val vid nyinvesteringar går det att effektivisera energianvändningen på
företaget. Att energieffektivisera innebär inte bara effektivare energianvändning och
sparade pengar. Ofta är det andra mervärden som följer av energiarbetet som blir de mest
värdefulla vinsterna. Till exempel kan företaget få bättre arbetsmiljö, stärkt varumärke,
ökad produktivitet och lättare att leva upp till krav från lagar och kunder.

Kommunens energi- och klimatrådgivare ger lokalt och regionalt anpassad information och
rådgivning kring hur du bäst kan spara energi. De är oberoende och hjälper mindre företag,
hushåll, föreningar och skolor till effektivare energianvänding och mindre klimatpåverkan
helt kostnadsfritt.

Energikontoret Västernorrland arbetar tillsammans med Regionen och Kommunerna för en
effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi genom projekt i samarbete
med offentliga och privata aktörer.

