Inbjudan
Vill du veta mer om hur du kan spara
energi och pengar på driftoptimering i
fastigheter?
Detta är temat för tre halvdagsseminarier som
genomförs i Eskilstuna, Örebro och Linköping
i april. Föreläsare är Kenneth Weber från ETM
Kylteknik AB som har 30 års erfarenhet av
driftoptimering i fastigheter.
Kenneth kommer att gå igenom viktiga faktorer som
exempelvis klimatskal, värmesystem,
värmedistribution, varmvatten, belysning, styr- och
reglerteknik. Du kommer att få verktyg för att räkna på
energibesparingar på enkla åtgärder. I samband med
anmälan har du möjlighet att ge input på områden
som du tycker ska tas upp på seminariet.
Seminariet är upplagt på så sätt att det ska fungera
som uppföljning för dig som deltagit på tidigare
heldagsseminarium och andra aktiviteter inom
projektet Energieffektiva företag, men samtidigt ge dig
som saknar fördjupad kunskap inom ämnet en god
grund inför investeringsbeslut rörande energieffektiviseringsåtgärder i fastigheter eller som av
andra skäl vill öka din kompetens inom området.
Målgrupp för seminariet är:
• Fastighetsägare som räknas som små och
medelstora företag, det vill säga max 250
anställda och har en årsomsättning om högst
50 miljoner euro ELLER en årlig
balansomslutning om högst 43 miljoner euro
• Kommunala energi- och klimatrådgivare
• Andra aktörer i mån av plats, exempelvis
energikonsulter, energibolag,
företagsrådgivare etcetera.

Tid, plats och anmälan
Eskilstuna 16 april, kl. 13.00 – 16.30
Örebro 17 april, kl. 13.00 - 16.30
Linköping 18 april, kl. 13.00 - 16.30
Vi börjar med gemensam lunch kl.
12.00 för dem som har möjlighet att
vara med på den.
Anmäl dig via dessa länkar senast 9
dagar innan kurstillfälle.
Anmälan Eskilstuna
Anmälan Örebro
Anmälan Linköping
Antalet platser är begränsat till max
20 deltagare per tillfälle.

Avgift
Deltagandet är kostnadsfritt tack vare
finansiering med EU-medel.

Bekräftelse
Bekräftelse kommer via e-post efter
anmälningstidens utgång.

Information
Erik Gotborn
Energikontoret Östra Götaland
erik.gotborn@energiost.se
eller 0700-90 04 47
Övrigt
Aktiviteten genomförs i samverkan
med Fastighetsägarna.

