
energiinsikt

Vägra prischock! Låt inte elräkningen 
skena iväg. Energieffektivisera!

Inventera!
Steg ett på vägen till lägre energiräkningar börjar lämpligen med en energikartläggning. 
Rätt effektiviseringsåtgärd innebär lägre energikostnader – och gladare miner när energi
räkningen landar på skrivbordet efter nästa köldknäpp. 

Optimera!
Ibland kan man också spara förvånansvärt mycket pengar bara genom att man med en 
energiexpert går igenom och optimerar de system företaget eller fastigheten redan har. 
Och ser till att belysning inte är tänd i onödan, att rum som inte används inte håller hö
gre temperatur än nödvändigt. Ofta har också den egna personalen bra spartips!

Inspireras! 
Den 30 mars kommer EnergiInsikt att under en eftermiddag informera om energi
effektivisering i Västerås. Flera företag demonstrerar hur man på bästa sätt moderniserar 
och förbättrar byggnaders och industriers energiprestanda. Det kostar inget att delta i 
EnergiInsikt – så missa inte detta tillfälle! Och du, varför inte ta med din energideklara
tion och få den kommenterad av kommunens energi och klimatrådgivare?

Vinn Renoveringshandboken eller en energidiagnos!
Bland dem som skickar intresseanmälan till undertecknad – och som sedan också kom
mer till EnergiInsikt – så lottar vi i Västerås ut Renoveringshandboken, en mycket trevlig 
bok som VVS företagen gav ut ifjol. Och dessutom lottar energikonsultföretaget Tryck-
luftsoptimering ut en ”energidiagnos”!

Anmälan
Det är kostnadsfritt att delta i EnergiInsikt men vi ser gärna att du skickar en anmälan till 
oss om att du kommer. Mejla till Linda Jungstedt, linda.jungstedt@energikontor.se

Hjärtligt välkomna till EnergiInsikt!

Linda Jungstedt 
Energikontoret i Mälardalen

Linda.Jungstedt@energikontor.se

070-104 57 11

http://www.vvsforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=3158
http://www.eef.se/index.php/sok-foretag/tryckluftsoptimering_norden
http://www.eef.se/index.php/sok-foretag/tryckluftsoptimering_norden


energiinsikt

Klicka här för att läsa mer om EnergiInsikt på bloggen! 

Belysning: TD Light

Elinstallationer, automation, styr- och regler:  Ahlsell   EnReduce   Addiva   Roomit

Energitjänster:  HSB  NODA

Fjärrvärmecentraler: NordIQ

Tryckluft: Tryckluftsoptimering

Väderstyrning av uppvärmningen: eGain

Utställare som medverkar i Västerås
Läs mer om de utställande företagen genom att klicka på deras namn.

Har du verkligen råd att avstå från  
gratis kompetensutveckling?

Välkommen till några timmars snabbkurs i energieffektivisering! Kompetenta föreläsare 
berättar om vad som är på gång. Företag visar upp sitt kunnande.  
Satsa en eftermiddag på EnergiInsikt – prata om din verksamhets behov av  
energieffektivisering med oss. Ställ frågor! Och hör gärna av dig till oss efteråt!

EnergiInsikt i Västerås 30 mars, Aros Congress Center, Munkgatan 7 

13:00 Energieffektivisering för nästa decennium. Hans Nilsson, EEF

13:10 Vad är på gång i regionen? Carl-Magnus Larsson, Energikontoret i Mälardalen

13:20 Edita, Anna Lindblom: Miljöarbete lönar sig! Energieffektivisering kan bevisligen 

 gynna ekonomi, miljö och affärer. Hur börjar man och vad kan det ge?

13:30 Utställarpresentationer, del 1. Nyheter om bl a belysning, tryckluft, kyla och

 värme.

14:20 Kaffe. Besök i Utställningen.

14:50 HSB Mälardalen, Dan Andersson: ”Energitrygg är ett affärskoncept som tar 

 ansvar över fastighetens energisystem. Tillsammans med kunden sänker vi 

 energiförbrukningen och miljöbelastningen genom gemensamma mål och 

 handlingsplaner!”

15:00 Utställarpresentationer, del 2. Nyheter om bl a belysning, tryckluft, kyla och 

 värme.

15:40 De utställande företagen presenterar sig och demonstrerar sedan i sina 

 montrar hur de kan hjälpa till med energieffektivisering i din verksamhet.

http://eef.se/index.php/blogg
http://www.eef.se/index.php/sok-foretag/td_light_sweden
http://www.eef.se/index.php/sok-foretag/ahlsell
http://www.eef.se/index.php/sok-foretag/enreduce
http://www.eef.se/index.php/sok-foretag/addiva
http://www.roomit.se/site/index.php
http://www.malardalen.hsb.se/
http://www.eef.se/index.php/sok-foretag/noda
http://www.eef.se/index.php/sok-foretag/nordiq
http://www.eef.se/index.php/sok-foretag/tryckluftsoptimering_norden
http://www.eef.se/index.php/sok-foretag/egain_international

