
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

   

 

 
Energimyndigheten, Energieffektiviseringsföretagen och Energikontoret i 

Mälardalen bjuder in till en frukostträff för att hjälpa er att ta nästa steg mot en 
mer klimatsmart och kostnadseffektiv produktion. Vi kommer att presentera 

konkreta tips på hur ni blir ett mer energieffektivt företag. 
 
 
 
När? Fredag den 8 november  

07.30-08.00 Frukost (anmäl eventuella matpreferenser/allergier) 
08.00-09.30 Program 
09.50-10.40 Rundtur i Volvos lokaler (begränsat antal platser)   

Var? Volvos lokaler på Munktellvägen 3, Eskilstuna 

Program 

• Vad är viktigast? Topplista på energibesparande och 

kostnadseffektiviserande åtgärder. 

• Volvos erfarenheter av energieffektivisering! Lyssna på hur Volvo lyckades 

med sin energieffektivisering. 

• Vem ringer man? Vi guidar er i hur ni hittar rätt energitjänsteföretag, lokala 

leverantörer och ni får även träffa några företag som jobbar med tjänsterna ni 

behöver. 

• Finansiering? Tips på vilka ekonomiska stöd och vilken typ av finansiering 

som finns - vägledning i hur just ni kan få ekonomisk hjälp med er 

energieffektivisering.  

• Nu då? Tid för frågor och funderingar samt diskussion och utbyte av goda 

erfarenheter er emellan. 

• Passa på att se Volvos lokaler! Efter programmet finns det möjlighet att 

delta på en rundtur i Volvos lokaler. Besökståget tar max 42 personer, så 

anmäl er tidigt för att säkerställa er plats på rundturen.   

Mer information & anmälan 
Anmälan görs via denna länk. Vid deltagande på Volvos rundtur är sista anmälningsdag 

onsdag den 23/10, annars kan amälan göras till och med fredag den 1/11.  

Frågor eller funderingar? Kontakta gärna Agnes Widing på 

agnes.widing@energikontor.se/073-5331722 eller Elin Törnwall på 

elin.tornwall@energikontor.se/070-5176322.  

Välkomna!  

Det är onödigt att slösa med energi – och kostsamt 
Effektivisera er energianvändning och bli klimatsmarta(re) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZpzpKXl47-38XlVX14vP-EEBw8IuBwYjxCkrYU4bgv3MrJQ/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:agnes.widing@energikontor.se
mailto:elin.tornwall@energikontor.se%20/070-5176322


 

 

 
  

 

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! 


