
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energitjänster är ett samverkansprojekt 
mellan Energimyndigheten och EEF som 
syftar till att bidra med ökad användning av 
och kunskap kring energitjänster både för 
beställare och leverantörer. Finansieras av 
Energimyndigheten och Europeiska 
regionala utvecklingsfonden via Nationella 
regionalfondsprogrammet.  

 

 

Effektivisera energianvändningen och bli klimatsmarta(re) 
Energimyndigheten, Energieffektiviseringsföretagen och Energikontor Norr  
bjuder in till en digital frukostträff för att hjälpa er att ta nästa steg mot en 
mer klimatsmart och kostnadseffektiv produktion. Vi presenterar konkreta 

tips på hur ni kan bli ett mer energieffektivt företag. 

 
När? Den 19 februari kl 09.00-10.30   
 

• Vad är viktigast? Topplista på energi och miljöbesparingar, 

klimatpåverkan och kostnadseffektiviserande åtgärder. 

• Kan vi, så kan ni! Lyssna på Staffan Engström, kvalitet och miljöchef 

på Indexator i Vindeln, som berättar mer om deras framgångsrika 

miiljö och energiarbetet.  

• Hur går man vidare och vem ringer man? Vi guidar er i hur ni 

hittar rätt i djungeln av rådgivning, regionala projekt, 

energitjänsteföretag, lokala leverantörer och utförare av tjänsterna ni 

behöver. 

• Finansiering? Tips på vilka projektsatsningar och ekonomiskt stöd 

och vilken typ av finansiering som finns - vägledning i hur just ni kan 

få ekonomisk hjälp med er energieffektivisering.  

• Nu då? Tid för frågor och funderingar och av goda erfarenheter er 

emellan. 

Mer information & anmälan 
Anmälan görs via den här länken https://simplesignup.se/event/175761, sista 
anmälningsdag är 17/2. Länk till träffen skickas ett par dagar innan via mail. 
Frågor, kontakta gärna på  monica@energikontornorr.se alternativt 070-181 63 
37 

Välkommen! 
 

 

Digital frukosträff för industrin i Norr  
Att använda mer energi är både dyrt och påfrestande för klimatet. Vad 
kan du göra i din verksamhet för att bli mer klimatsmart och minska 
kostnader? 
 
 

 

https://simplesignup.se/event/175761
mailto:monica@energikontornorr.se


 

 

Vi kan bistå ditt företag med bland annat: 

 

• Att hitta rätt leverantör eller utförare av åtgärder. Vi förmedlar kontakt till 

auktoriserade leverantörer så att ni kan känna er trygga med utförandet. 

• Rådgivning och förslag på finansiellt stöd som ni kan söka för att komma 

vidare i ert energiarbete. 

• Tips och råd kring finansiering av energibesparande åtgärder. 

• Att hitta/skapa nätverk med företag i er region. För er som vill träffa andra 

företagare som också vill bidra till klimatmålen, spara pengar och nå 

andra fördelar som bättre arbetsmiljö och ökad produktivitet.  

 

 

 

Vill du läsa mer? 

Gå gärna in på eef.se, energimyndigheten.se, energikontorensverige.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satsa på smarta energilösningar istället för dyr och onödig energianvändning. 

Vi ger er det stöd ni behöver för att komma vidare i energi- och klimatarbetet! 


