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DIALOG
Nyhetsbrevet DIALOG
– nu enbart digitalt!
För att vi snabbt ska kunna informera Er
medlemmar om nyheter inom energiområdet har vi valt att enbart ge ut dialog
digitalt. Det är därför viktigt att ni även i
fortsättningen meddelar oss om ni byter
arbete och framförallt e-postadress!
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EnergiRådgivarnas
Kongress 2006

Datum
4-5 april
Plats
Västerås

Aktuellt hos Dig!?
Alla medlemmar är välkomna att skicka
information som de vill publicera i dialog.
I mån av plats kommer vi eventuellt att
skriva en sammanfattning av artikeln
men skicka gärna med en länk, som vi
kan publicera där artikeln kan läsas i sin
helhet.

I korthet
Här kan du som medlem berätta om vad som
är aktuellt inom energiområdet hos dig!
Kanske något intressant projekt eller händelse?

Hemsidan
Är under ständig uppdatering. Vi kommer
att göra om en del på hemsidan för att
snabbare kunna administrera den samt ha
uppdaterade nyheter.

Välkommen med ditt bidrag till dialog!

Vad gör styrelsen?
Startar upp kommunala sektionen.
Kontaktperson:
Marie Blumenberg, styrelseledamot
Vi deltar aktivt i arbetet kring energideklarationer. Målsättningen är att föreningen kan vara
med i någon form i det arbetet.

Medlemsidan
Har du glömt ditt lösenord kontakta:
kansliet@energiradgivarna.com

Remissvar
Alla remissvar kan läsas på hemsidan
www.energiragivarna.com

Dialogs redaktion:
Theresa Hedpalm, telefon: 0980-70 638 , e-post: theresa.hedpalm@tekniskaverkenikiruna.se

Utbildningar
Ny kurs för medlemmar i
- Föreningen Sveriges EnergiRådgivare!
Vi och bilen
utbildningsdagar i miljö– och trafikfrågor
Datum
17-18 november
Plats
Scandic Upplands Väsby
Programmet i stort
Vägtrafiken idag
Vägverkets klimatstrategi som grund för
bränsleeffektivare bilar
Framtiden och framtidens fordon
Bilval ur konsumentens perspektiv
Emissioner och bilval – internationell utblick
Goda exempel ( t ex Smart trafikant i Lund)
OBS! Praktisk utbildning i sparsam körning/
eco driving
Kostnad
2 000 kr ex moms inkl logi och mat
Anmälan
Blankett hittar ni på föreningens hemsida
www.energiradgivarna.com

Utbildningen är ett samarbetsprojekt mellan
Vägverket och Föreningen Sveriges EnergiRådgivarna.

Diplomerad energivägledare
Slutbetänkandet av utredningen om byggnaders
energiprestanda överlämnades den 4 augusti till
regeringen.
EG-direktivet om att minska CO2-utsläppen
genom energieffektiviserings- och innemiljöåtgäder
i stort sett i alla byggnader blir ett större styrmedel
än alla hittillsvarande nationella ansträngningar för
att minska energianvändningen.
Vad som står i betänkandet om småhus, energideklarationer och kompetensen för de oberoende
experterna kommer att behandlas hela första
dagen av kursen.
Vi informerar samtidigt om de EG-direktiv som
är på gång och som också komma att röra om i
Energisverige: direktivförslagen om Energitjänster
och Energieffektivisering.
Bara den insikten att 1 kWh el inte längre kan
likställas med 1 kWh fjärrvärme, producerad
Genom biobränsle, ger en ny innebörd för
Energirådgivningen framöver.
Mycket välkomna!
Datum
28-29-30 november
Plats
Räddningsverkets skola i Rosersberg, Sigtuna
Kostnad
8 500 kronor exklusive moms.
Medlemmar får 10 procents rabatt.
Enskilt medlemsskap kostar 400 kronor per år.
Kursavgiften
inkluderar diplomering, kursdokumentation samt
måltider och faktureras i samband med kallelsen.
Anmälan
Blankett hittar ni på föreningens hemsida
www.energiradgivarna.com

Styrelsen
Adresser och telefonnummer till dem
som är med i styrelsen hittar ni på
www.energiradgivarna.com

Kontakta föreningen
EnergiRådgivarna
Styrmansgatan 19, 5tr
114 54 Stockholm

www.energiradgivarna.com

