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EnergiRådgivarna ordnar
webinarier under 2015
– gratis för medlemmar
För att sprida mer kunskap om energieffektivisering satsar
vi bland annat på webinarier under 2015.

Bli medlem
du också!
Läs mer om oss på
energiradgivarna.
com

Vi inleder med ett webinarium om de nya energikraven i Boverkets
regler och ett om skattereduktion för egenproducerad el. Under en knapp
timme fokuserar vi på ett tema med hjälp av en inbjuden expert. Det ges också
möjlighet att ställa frågor. Välkommen att anmäla dig redan nu på info@energiradgivarna.com!

För våra medlemmar är webinarierna kostnadsfria. Bli medlem du också så får du många
möjligheter att lära dig mera om energieffektivisering – ett område där det händer mycket hela tiden!
Till hösten kommer vi att ordna flera webinarier – preliminärt om vita certifikat, led-belysning
och om energikartläggning. Håll utkik på hemsidan energiradgivarna.com!

de nya energikraven i
Boverkets regler

Skattereduktion för
egenproducerad el

Webinariet direktsänds på nätet

Webinariet direktsänds på nätet tisdag

måndag 25 maj kl. 10.00 – 10.45

16 juni kl. 13.00 – 14.00

Du som vill delta via nätet kan testa uppkopplingen

Du som vill delta via nätet kan testa uppkopplingen

från kl. 09.45

från kl. 12.45

Mari-Louise Persson från Boverket

Gunnar Fredriksson och Helena Laurell

informerar om de nya energikraven

från Svensk Energi informerar om villko-

i BBR.

ren för egen produktion av el (mikroproduktion.

Efter experternas anföranden finns det chans för åhörarna att ställa frågor
via mejladressen info@energiradgivarna.com
Du loggar in på webinariet genom en länk som kommer att skickas på mejlen till dem som anmält sig.
Det finns också möjlighet att närvara på plats, HSBs kontor på Fleminggatan 41 i Stockholm.
Begränsat antal platser, först till kvarn! Du måste vara på plats senast 15 minuter innan webinariet börjar!
Anmälan till mejladressen info@energiradgivarna.com senast onsdag 20 maj för BBR (25 maj)
och senast tisdag 9 juni för Skattereduktion (16 juni)
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