
Seminarium om elbilar och laddning  
– från parkeringsplats till laddningsplats
Efterfrågan på och försäljning av elbilar ökar 
snabbt i Sverige, vilket innebär ett växande 
behov av fungerande laddinfrastruktur. 95 
procent av all laddning sker vid hemmet och 
på arbetsplatsen. Vill du veta mer? Kom till 
vår informationskväll för tips, råd och fakta 
om hur du kan omvandla parkeringsplatser 
till laddningsplatser.

Informationskvällen är öppet för alla föranmälda, men 
extra intressant för företagare och för dig som bor i 
flerbostadshus. Den viktigaste laddningsplatsen är den 
där elbilen står parkerad om natten, och för många är det 
avgörande att kunna ladda sin elbil på jobbet. Lär dig om 
personbilens framtid, elbilen som förmån i tjänsten och 
vad som är viktigt vid installation och drift av laddstolpar 
för elbilar. 

Olle Johansson från Power Circle föreläser  
Elkraftsbranschens intresseorganisation 
Power Circle verkar för en hållbar  
samhällsutveckling genom elektrifiering 
och smartare användning av el. Olle är 

expert på energiomställningen och  
elbilens roll i Sveriges energisystem.  

LaddinfraÖst – för en fossiloberoende fordonsflotta 2030
Informationskvällen arrangeras av Energikontoret i  
Mälardalen och energi- och klimatrådgivningen i din  
kommun. Den är en del av projektet LaddinfraÖst och 
finansieras med hjälp av Europeiska regionala  
utvecklingsfonden (ERUF).

DATUM          Onsdag 4 december  
TID                  Klockan 15.30-19.00   
PLATS             Stadshuset, Stora Torget, Nyköping  
 
ANMÄL DIG SENAST 3 DECEMBER 
Det är helt kostnadsfritt att delta, och vi bjuder på fika! 
Anmäl dig till event@energikontor.se   
 
PROGRAM 
15.30 Föreläsning med Olle Johansson  
 Föreläsningen riktar sig till företag      
    
 Det senaste inom utvecklingen av elfordon
 Elbilen som tjänsteförmån 
 Installation och drift av laddstolpar   
 
16.30 Minimässa med leverantörer av laddstolpar 
                         
18.00 Föreläsning med Olle Johansson  
 Föreläsningen riktar sig till flerbostadshus 
 
 Det senaste inom utvecklingen av elfordon 
 Elbil för dig som bor i flerbostadshus 
 Installation och drift av laddstolpar 
   
 
HAR DU NÅGRA FRÅGOR? KONTAKTA OSS! 
Energi- och klimatrådgivare l Nyköping kommun  
ekr@ostrasormland.se 
0156-520 00  
 
Gustav Busch 
Projektledare l Energikontoret i Mälardalen  
gustavbusch@energikontor.se 
073 399 43 47 

INBJUDAN

Vi önskar varmt välkommen

mailto:event@energikontor.se

