
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Energitjänser är ett samverkans-
projekt mellan Energimyndigheten & EEF 
och är en del av satsningen för små och 
medelstora företag som delfinansieras av 
EU via det Nationella regionalfonds-
programmet. 

 
   

 

Att minska energikostnaderna kan vara viktigt för många företags överlevnad 
i dessa tider. För att erbjuda hjälp och opartisk rådgivning bjuder 

Energimyndigheten, Energieffektiviseringsföretagen och Energikontoret i 
Mälardalen in till ett digitalt webbinarium med fokus på energieffektivisering 

och hur ni tar nästa steg mot en mer kostnadseffektiv verksamhet.  
 
 
 

När? Fredag den 23 oktober  

Tid? Kl. 08.00-09.30  

Var? Digitalt via plattformen Teams  

 
Program  
08.00-08.20 Introduktion 

Energieffektivisering - tips på åtgärder som sparar pengar och energi 

08.20-08.40 En bra energieffektiviseringsåtgärd 

Energitjänstleverantör tipsar om enkla åtgärder 

08.40-09.00 Hur går man vidare? 

Stöd och rådgivning om ekonomi, finansiering och energieffektivisering 

09.00-09.30 Arbete med energifrågor hos Lindvalls Kaffe 

Lindvalls Kaffe i Uppsala berättar om hur de energieffektiviserat sin 

verksamhet och hur de arbetar med energifrågor 

Mer information & anmälan 
Anmälan görs via denna länk. Sista anmälningsdag är onsdag den 21 oktober och 

länk till webbinariet mejlas ut någon dag innan. Det behövs ingen nedladdning av 

programmet Teams, utan det går att följa frukostträffen direkt via webbläsare.  

 
Frågor eller funderingar? Kontakta oss gärna! 

 

 

 

Välkomna att delta!  

Digital frukostträff för industrin 
Att använda mer energi än nödvändigt är både dyrt och påfrestande för klimatet. 

Energieffektivisera er verksamhet och minska era kostnader! 

Agnes Widing  
agnes.widing@energikontor.se 
073-5331722 

Elin Törnwall 
elin.tornwall@energikontor.se 
070-5176322 

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42465A4B76484458457440
mailto:agnes.widing@energikontor.se
mailto:elin.tornwall@energikontor.se070-5176322
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Vi kan erbjuda er hjälp 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 finansiellt stöd som ni kan söka för att komma vidare i ert 

energiarbete. 

• Tips och råd kring finansiering och avbetalning av energibesparande 

åtgärder. 

• Att hitta/skapa nätverk med andra företag i er region; för er som vill träffa 

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

fördelar som bättre arbetsmiljö och produktivitet.  

 

 

 

Vill du läsa mer redan nu? 

Gå gärna in på eef.se, energimyndigheten.se eller energikontor.se. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satsa på smarta energilösningar istället för dyr och onödig energianvändning. 

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

https://eef.se/
http://www.energimyndigheten.se/
https://energikontor.se/

