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Höga energikostnader?  

Ta kontroll – ta bort – effektivisera!  

Inbjudan till webbinarium 25 oktober 8.30 – 10.00 

 

Vi är mitt inne i en energikris! Energipriserna stiger och tillgången 

på el är osäker. Detta påverkar lokala företag som ställs inför 

stora utmaningar. Men stå inte handfallen!  

Energikontor Sydost i samverkan med Region Kalmar län bjuder in 

till ett webbinarium där du får tips på vad som kan åtgärdas 

direkt i verksamheten för att minska energianvändningen och 

hålla kostnaderna nere. Du får också ta del av vad andra har gjort 

och var det finns stöd att få för att komma i gång med ditt 

energiarbete. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Program på nästa sida! 

Välkommen att anmäla dig! 

 

 

 

För frågor, kontakta:  

Kerstin Eriksson  

kerstin.eriksson@energikontorsydost.se 

tel. 070 620 83 07, eller 

Karin Ekebjär, Länsturismsamordnare 

Region Kalmar län 

karin.ekebjar@regionkalmar.se 

tel. 0480-448374 

 

 

 

 

 

Minskad energianvändning i 

besöksnäringen 
DATUM: 25 oktober 2022 

TID: 08.30-10.00 

PLATS: Online, länk skickas till deltagarna 

ANMÄLAN: Senast 21 oktober - länk 

mailto:kerstin.eriksson@energikontorsydost.se
mailto:karin.ekebjar@regionkalmar.se
https://simplesignup.se/event/196468-minskad-energianvaendning-i-besoeksnaering


 

.  

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar 
regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i samverkan med både 
privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och regionförbund i sydost 

Program  

8.30 Välkommen och inledning 
Karin Ekebjär, Region Kalmar län 
Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost 
 

8.45  Vilka åtgärder finns att göra här och nu? 
Hur ska jag tänka långsiktigt?  
Vad har andra gjort?   
Tommy Lindström, Energikontor Sydost 
 

 Erbjudande till företag att gå med i nätverk 
Lena Eckerberg, Energikontor Sydost 
 

9.45  Stöd till små- och medelstora företag  
Region Kalmar län informerar om de stöd som finns för att utveckla sin 
verksamhet i hållbar riktning och vad som gäller för dessa. 
Johanna Larsson, Region Kalmar län 
 

10.00 Avslut 

 

                

 

 

 

 

 

Webbinariet arrangeras av Energikontor Sydost med stöd av Region Kalmar län och Europeiska 

regionala utvecklingsfonden.  

 


