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FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

Nej till slöseriet
– hur lönsamt som helst!
Hög tid att köra igång!
Nu är det verkligen dags att växla upp!
Vi tycker att det går för långsamt – tåget som ska driva på energieffektiviseringen
måste öka farten och alla som står på perrongen måste kliva på!
Det finns många som vill mycket i Sverige – men det finns dessvärre också många
som bromsar upp. Att minska energianvändningen innebär inte minskad tillväxt eller
att det blir så dyrt så att vi inte får några pengar över. Tvärtom! Vi skapar en möjlighet till många nya gröna jobb och det finns många exempel på att energieffektivisering inte innebär höga kostnader utan vinster i form av lägre drift- och underhållskostnader och ett bättre klimat.
Vid årets kongress vill vi lyfta fram dem som har gjort något riktigt bra och visa
hur det är möjligt att genomföra lyckade energieffektiviseringar med god lönsamhet.
Vi kommer att få lyssna på flera företag som har varit kreativa och initiativrika och
skapat lösningar som har minskat energianvändningen framför allt genom att tänka
smart och nytt och inte alls huvudsakligen genom att bända upp plånboken. Sånt
gillar vi! På vår kongress kommer du att bli fylld av positiv inspiration, laddad med
argument och erfara en känsla av att det är möjligt att spara energi och att det kan
leda till ett miljövänligare samhälle.
Missa inte detta lysande tillfälle att träffa andra inom branschen som passioneras av
den spännande utveckling som sker på energieffektiviseringsområdet. Du som varit
med förr vet att det är här man deltar i informationsutbytet om det senaste inom
verklig energieffektivisering! Du är varmt välkommen till en intressant och kul kongress med EnergiRådgivarna.
Väl mött i september!
Birgitta Govén
Ordförande, EnergiRådgivarna
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Preliminärt program

24 september: start 13.00 • fika 14.45 • avslut 16.45 • Middag 18.00

Välkommen till EnergiRådgivarnas kongress 2013
Birgitta Govén, EnergiRådgivarna
Ett rikt liv. Allt är inte bara teknik!
Lars Andrén och Erika Brokvist: Att lyckas med energieffektivisering innebär också att fundera på hur vi tänker, vad som verkligen betyder något i våra liv.
Energieffektiviseringsdirektivet – hur blir det?
Fredrik von Malmborg, Regeringskansliet, om det nya energieffektiviseringsdirektivet. Hur
stora blir förändringarna och vilka mål kommer Sverige sätta för att vi ska klara av EU:s
mål att minska energianvändningen och CO2-utsläppen?
Systematisk, framgångsrik energieffektivisering i Electrolux
Tomas Dahlman, Electrolux, berättar om hur man med enkla medel och envishet lyckats
minska energinotan med över 300 MSEK per år.
Hur sköter man energirådgivning i ett land i ekonomisk kris?
Georgios Tragopoulos, WWF Spanien, ger oss en inlick i hans dagliga arbete. På engelska.
Middag Årets EnergiRådgivare utses!

25 september: start 09.00 • fika 10.00 • avslut 12.00

Ett hus – fem möjligheter. Och energieffektiv torkning i tvättstugor
Roland Jonsson, energichef på HSB, berättar om två BeBo-projekt för att energieffektivisera på olika nivåer i byggnader där man ser till helheten och fokuserar på driftnetto och
månadsavgifter. Halverad energianvändning är målet. Nya energitaxor kräver nytt tänk!
Energieffektiv torkning. Redovisning av BeBo projektet. Torkningen av tvätt skall räknas
bort vid energideklaration men eftersom torkningen använder mer energi än vad man kan
tro så blir husets energianvändning för hög.
STOKAB tar vara på överskottsvärmen
Gymnasieskolan Östra Real i Stockholm värms upp genom att överskottsvärmen från
STOKAB:s bredbandsknutpunkter överförs till skolan. Anders Broberg, informationschef.
Hållbar lönsamhet. Räkna med LCC
Heini-Marja Suvilehto från Miljöstyrningsrådet: Hur görs en hållbar upphandling? Räkna på
lönsamma investeringar ur ett hållbart perspektiv med LCC (Life Cycle Cost)!
Energieffektiviseringens roll för att nå ett hållbart samhälle
Jennie Nilsson, Socialdemokraterna
Diskussion
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Jönköping, elmia-mässan, 24 - 25 september

anmälan
Deltagaravgift
EnergiRådgivarnas kongress är öppen för alla och kostar 3 100 kronor exkl moms
per person. I denna avgift ingår ett medlemskap i föreningen under 2014. För medlemmar
i EnergiRådgivarna och i EEF kostar det 2 500 kronor exkl moms. Festmiddag 24 september
ingår i priset.
Studerande är också mycket välkomna att delta på kongressen. De betalar 575 kronor inkl
moms per person och då ingår medlemskap i föreningen under 2014. Studenter som redan
är medlemmar betalar 225 kronor inkl moms. Fika ingår i avgiften, dock ej middag.

Elmia fastighet 2013 bjuder på entréavgiften till mässan!
När du anmält dig till EnergiRådgivarnas kongress kommer du att få en bekräftelse per mejl
från oss med en länk till Elmia Fastighetsmässas hemsida. En inbjudningskod länkar till en sida
där du kan skriva ut din kostnadsfria entrébiljett.

BOENDE
Logi ordnas inte av EnergiRådgivarna och ingår inte i kongressavgiften.

Anmälan senast 20 september!
Anmälan senast 20 september. Anmälan är bindande. Inbetald deltagaravgift återbetalas
endast vid uppvisande av sjukintyg. Anmälan kan dock överlåtas på annan person. Antalet
platser är begränsat, först till kvarn gäller. Anmälan görs på EnergiRådgivarnas hemsida.
Du kommer direkt till anmälningsblanketten genom att klicka här!

Frågor
Välkommen att ställa frågor om kongressen till Birgitta Govén, tel 070-210 14 44
birgitta.goven@aton.se

Energirådgivarna

St Göransgatan 84, 112 38 Stockholm
tel: 08 – 34 32 45 kansliet@energiradgivarna.com
www.energiradgivarna.com

