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Energikontoret ger sig ut på de gotländska
vägarna.
Under en vecka i november besöker Mathias Söderholm från Energikontoret i Mälardalen
ett flertal handlare runt om på Gotland, från Bungehallen i norr till Hoburgshallen i söder.
Syftet med besöket är att träffa handlarna för att informera och bidra med tips och goda råd kring energieffektiviserande åtgärder kopplat till verksamheten. Ökad medvetenhet och satsningar på energieffektiviseringar
är viktigt för samhällets energiomställning och har direkta kopplingar till stora miljövinster, samtidigt som det
stärker bolagens konkurrenskraft. Det många inte vet är att det finns statliga finansiella stöd att söka för de
som vill investera i energieffektiviserande åtgärder.
- Vi tycker att handlarna är en viktig målgrupp. Affärslokaler är stora energianvändare och vi vet vilka åtgärder
som krävs för att få ner dessa. Är man beredd att investera lite så finns det på lång sikt stora ekonomiska och
miljömässiga vinningar att göra. Vi ser hur fler och fler handlare på landsbygden behöver slå igen på grund
av ekonomiska skäl, kan vi hjälpa dem att få ner sina kostnader är det mycket glädjande. Vi vill alla se en
levande landsbygd, säger Mathias Söderholm.
Energikontoret i Mälardalen är ett regionalt energikontor med verksamhet i Mälardalen och på Gotland. Vår
huvudsakliga uppgift är att som kompetensresurs för kommunerna arbeta för en hållbar energiutveckling i
regionen genom att bidra till ökad medvetenhet om och agerande för energi- och klimatfrågor. Vi erbjuder
kostnadsfri, oberoende och opartisk rådgivning inom verksamhetsområden som exempelvis byggnader,
transport, energieffektivisering och förnybar energi.
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genom att bidra till ökad medvetenhet om och agerande för energi- och klimatfrågor. Bolagsform, ett icke vinstdrivande aktiebolag. Kontor i Uppsala och Eskilstuna

