Välkommen på företagsträff om energieffektivisering 24 oktober!
Inom ramen för projektet Incitament för energieffektivisering anordnar Hässleholms kommun och
Länsstyrelsen i Skåne en energifylld eftermiddag där små och medelstora företag får information om
vilka stöd de kan söka för att energieffektivisera sin verksamhet, vem de kan kontakta om de vill göra en
energikartläggning och vad lagen egentligen säger om energieffektivisering!
Under 2018 pågår det nationella projektet Incitament för energieffektivisering (Läs mer om projektet på
Länsstyrelsens hemsida här) som syftar till att öka små- och medelstora företags incitament för
energieffektivisering. Genom att effektivisera energianvändningen sänks inte bara energikostnaderna
insatserna leder ofta till en ökad drift i verksamheten, bättre arbetsmiljö, ökad konkurrenskraft och
minskad klimatpåverkan.
Som en del av projektet bjuds nu små- och medelstora företag in på en träff där ni får möjlighet att ta
del av det material om energieffektivisering som Energimyndigheten tagit fram för att hjälpa små- och
medelstora företag att hitta sina möjligheter för energieffektivisering. På plats finns även energi- och
klimatrådgivare, miljöinspektör, representant för projektet från Länsstyrelsen Skåne samt
Energikontoret Skåne som kan ge många bra tips och råd.
Vi kommer även prata om Klimatklivet, där ni kan söka medel för klimat- och energiinvesteringar och
få upp till 70% av kostnaden i bidrag! Tex kan ni ansöka om fasa ut fossila bränslen till uppvärmning,
anslutning till fjärrvärme, produktion av biogas, installation av laddstolpar till elbilar osv.
Förhoppningen med denna träffen är att inspirera och informera er företagare att börja spara energi
och minska er energianvändning! Så välkomna och låt er inspireras, vi bjuder på fika!
Tid: onsdag 24:e oktober kl. 13.15-15.15
Plats: Norra Station Business Class, Norra Stationsgatan 6A, 281 48 Hässleholm.
Anmälan: För att vi ska kunna bjuda er på fika så behöver vi veta hur många som kommer. Anmäl er
senast 22/10 till: dominik.wagrowski@lansstyrelsen.se

Program:







Kaffe och kaka
Välkomsthälsning och inledning – Stefan Larsson, Tillväxtchef Hässleholms kommun och
Kamilla Danielsson, Projektledare/Företagskoordinator Norra Station Business Class
Presentation av projektet ”Incitament för energieffektivisering” och nytt energimaterial
från Energimyndigheten – Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne
Energirådgivning och energi i miljötillsyn – Caroline Wendel, Energirådgivare Hässleholms
kommun och Patrik Kühn, Miljöinspektör Hässleholms kommun
Klimatklivet- få pengar när du gör en ny klimatinvestering! - Veronica Lindeberg,
Länsstyrelsen Skåne
Information från Energikontorets Skåne – Vi hjälper er med alla faser i ert
energikartläggningsarbete! Per Persson, Energikontoret Skåne

