Energieffektivisera ditt företag

Det lönar sig!

Inbjudan till seminarium om energieffektiviseringar i
företag
Har du funderat på hur du kan spara pengar i ditt företag?! Ett enkelt sätt kan vara
att se över din energiförbrukning. Undersökningar visar att företag kan spara
mellan 20-40% av sin energiförbrukning, oftast med väldigt enkla lösningar. Men
hur gör man om man inte själv har energikompetens?
Vi ger dig chansen att ta del av projekt SMEEFFEN som nu drivs i Dalarna och
Gävleborg. Deltagande företag har gjort en energiöversyn och därigenom fått en tydlig
bild över sin energiförbrukning och hur den kan minskas.
På seminariet får du viktiga verktyg som kan hjälpa ditt företag att spara pengar, energi
och miljö!
Tid och plats
5 maj, Hotel Dalecarlia Tällberg eller
7 maj, Scandic Hotell Bollnäs

Anmälan
Senast 24 april till linda.norberg@gde-kontor.se. Ange namn, organisation,
faktureringsadress och ev. specialkost. Kostnad 450 kr ex moms inkl. lunch och fika. Ev.
avbokning senast 29 april, ej avbokad plats debiteras hela kostnaden. (Passa på att
boka boende på respektive hotell till specialpris ange projekt SMEEFFEN).
Frågor
Gävle Dala Energikontor: Anette Valfridsson, 026-40 40 237, anette.valfridsson@gdekontor.se, Linda Norberg, 023-77 70 08, linda.norberg@gde-kontor.se.
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Program
8:30-9:30
9:30-10:00
10:00-12:00
12:00-13:15
13:15-14:30
14:30-15:00
15:00-15:15
15:15-15:50
15:50-16:15

Mingel med fika (kaffe/te och smörgås)
Inledning Anette Valfridsson
Energibesparingsmöjligheter presenteras av
Energiingenjör Peter Karlsson, Ulf Larsson
Lunch och mingel
forts Energibesparingsmöjligheter
Peter Karlsson, Ulf Larsson
Fika och mingel
Underhållning
forts. Energibesparingsmöjligheter
Avslutning m värdefulla verktyg samt överraskning

Deltagande företag i Dalarna
Malingsbo Camping, Smedjebacken
Nyhammars Bruk, Nyhammar
ICA Gagnefhallen, Gagnef
Lokstallet, Vansbro
Kläppen Ski resort, Sälen
Dagon Skönvik, Säter
Krylbo Verkstäder, Avesta
Göthes, Falun
Hotell Dalecarlia, Tällberg
Klockargården hotell, Tällberg
EM Mora Jonssons möbler, Mora
Orsa link, Orsa

Deltagande företag i Gävleborg
Tidermans, Gävle
ICA Maxi, Gävle
ICA Maxi, Sandviken
Scandic Hotell, Bollnäs
Drivex, Ovanåker
Lassekrog, Ljusdal
Kjelles Blomsterhandel, Hudiksvall
Hassela Skogsprodukter, Nordanstig
Bilprovningen, Söderhamn

SMEEFFEN syftar till att vägleda små och medelstora företag till energieffektivisering.
Medverkande företag delar med sig av sina erfarenheter och ger dig inspiration till hur
ditt företag kan sänka er energinota. Du får även chansen att knyta kontakter med
energikonsulter.

