
Tillväxt genom 

energieffektivisering 

 

Om dagen 

Datum och tid: 26 april kl 9.00-15.00 

Plats: Gothia Science Park, Skövde 

Deltagaravgift: Gratis. Fika och lunch 
ingår. 

Anmälan: Senast  19 april via Kalen-
dern på Länsstyrelsens webbplats, 
www.lansstyrelsen.se/
vastragotaland. Vid en avanmälan 
efter 19 april tas en avgift om 900 kr 
ut.  

Ma lgrupp 

Små och medelstora företag med en 
energianvändning över 1 GWh per år.  

Kontakt och fra gor 

Pauline Ekoff,  070-413 28 48       
Pauline.ekoff@huv.nu 

Andrea Teran Öman, 010-224 46 16 
andrea.teran-oman@lansstyrelsen.se 

 

ÖKA DIN LÖNSAMHET OCH FÖRBÄTTRA DIN  

MILJÖPROFIL  

Länsstyrelsen Västra Götaland och Hållbar utveckling Väst bjuder in till en dag att 

inspireras och ta del av möjligheter inom energieffektivisering. För små och medel-

stora företag genomförs just nu flera satsningar av Energimyndigheten tillsam-

mans med regionala energikontor och Länsstyrelser. Kom till Skövde den 26 april 

och ta del av goda erfarenheter och möjligheter för ditt företag! 

SYFTET MED DAGEN ÄR ATT DU SKA: 

 Inspireras i ditt energieffektiviseringsarbete 

 Veta vilka möjligheter till stöd som finns inom energieffektivisering 

 Få goda exempel att ta med till ditt företag 

 Nätverka och utbyta erfarenheter 

 

Under dagen kommer du få möjlighet att mingla med andra företag samt represen-

tanter från Energimyndigheten, Hållbar utveckling Väst, Länsstyrelsen och Energi– 

och klimatrådgivare med flera. 

FÄRDIGA TALARE: 

 

 

 

 

Mats Marcus                       
Energy Efficiency Manager, 

Stora Enso 

 

I samarbete med: 

Anna  Syberfeldt                        
bitr. professor, Ho gskolan i 

Sko vde 

 

Christian Silvasti                      
VD, Emballator Plastics & 

Innovation 

 

http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/kalender/apr/Pages/tillvaxt-genom-energieffektivisering.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/kalender/apr/Pages/tillvaxt-genom-energieffektivisering.aspx


Från kl. 09.00 finns fika för den som vill. Programmet startar 09.30 

 

Inledning (Energimyndigheten, Länsstyrelsen och Hållbar utveckling Väst) 
 

Inspireras av föregångare 

Företag som lyckats med sin energieffektivisering berättar om hur de arbetat med frågan och uppnått både 

bättre ekonomi och miljöprofil. 

 

Storsatsning på energieffektivisering  
Energimyndigheten tillsammans med energikontor och länsstyrelser 

runt om i Sverige storsatsar på energieffektivisering i små och 

medelstora företag. Vilka erbjudanden och stöd passar ditt företag? 

  

Vad händer inom forskningen?  
Ta del av intressanta projekt inom forskning och teknikutveckling som bidrar till en bättre miljö.   

 

 

Preliminärt program  

 

Under eftermiddagen har du möjlighet att fördjupa dig i ett av de två områdena nedan. 
Välj vilket  pass du är mest intresserad av att lyssna på i din anmälan. 

Lunch och mingel 12.00-13.00 

Pass A:  

Energieffektivisering i fastigheter,  

exempel från verkligheten 
 

 

 

 

 

 

Med reservation för ändringar. Specifikt program kommer när det närmar sig. 

Pass B:  

Goda exempel från  

energikartläggning 
 

 

Konferensen  

kommer  

Livestreamas 

och spelas in! 

Välkommen! 

Avslut senast 15.00 


