
Nyhetsbrev från Energikontor Norra Småland juni 2016

View this email in your browser

Save the date!

Plusenergiforum 12 september

Vilken är biogasens hela ekonomiska betydelse för Jönköpings län?
Hur kan socialt hållbar renovering genomföras? Vad har
energieffektivisering för betydelse för företags konkurrenskraft?
Det är några av frågorna som får svar den 12 september när
Energikontor Norra Småland genomför Plusenergiforum på kulturhuset
Spira i Jönköping. Plusenergiforum är Energikontor Norra Smålands
konferens som riktar sig till yrkesverksamma och beslutsfattare inom energiområdet. Här
presenteras och diskuteras både stora och små frågor inom förnybar energi, energieffektivisering,
hållbara transporter och hållbart byggande. Läs mer... 
Plusenergiforum arrangeras under Klimatveckan. Läs mer här...

Nu formeras energieffektiviseringsnätverken
Stärk företagets konkurrenskraft genom minskad energianvändning. Missa inte chansen att ingå i ett
energieffektiviseringsnätverk!
Tillsammans med andra företag får man stöd av en energiexpert, kan utbyta erfarenheter och öka
företagets energikompetens för att effektivisera användningen av energi. På så sätt kan företaget
med en förhållandevis liten insats både spara pengar och göra en insats för klimatet.
Det finns fortfarande plats för små och medelstora företag att ingå i ett energinätverk. Läs mer
Lästips! Bruzaholms bruk har genomfört tre energikartläggningar och ska nu delta i ett nätverk. Läs
mer...
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Jönköping Energi och
Vätterhem använder den
nya symbolen
Under våren blev det klart att
Jönköping Energi och Vätterhem,
båda kommunala bolag, kommer att
använda den nya, nationella
symbolen för biogas på sina
gasfordon. Det är vi väldigt glada
över. Ju fler som använder den
desto större värde får den, samtidigt
som vi sprider kunskap om ett av
världens smartaste drivmedel. Vill er
organisation använda den, kontakta
oss.

Frukostseminarium om
solceller
Billigare och bättre, solcellstekniken
har under senare år blivit allt mer
tillgänglig. Den mikroproducerade
solelen kan bryta upp nuvarande
energimarknadssystem och ökar i
betydelse som värmekälla i våra
bostäder.
8 juni arrangerar Energicentrum på
A6 i Jönköping ett frukostseminarium
om solceller. Då finns också mer info
om solels- och solvärmetekniken.
Läs mer här... (pdf)

Save the date!

Energilyftet utbildar vidare
Under hösten genomför energikontoret tillsammans med Energimyndigheten två utbildningstillfällen i länet inom ramen för
Energilyftet.
28 september på Träcentrum i Nässjö och 12 oktober på Jönköping University. Se filmen nedan för mer info om Energilyftet. Du kan
också läsa mer på energikontorets eller Energimyndighetens webbplats.

Utlysning från Energimyndigheten:
Medel för nätverk inom energi- och klimatområdet
Utlysningen görs inom ramen för Energimyndighetens uppdrag att fördela medel inom lokal och regionalkapacitetsutveckling för att
främja energi- och klimatomställning. Medel ska användas för att finansiera nätverk inom energi och klimat på lokal och regional nivå.
 
Utlysningen omfattar två områden:

Implementeringsnätverk: Nätverk med fokus på att överföra kunskap och kapacitet från en lokal aktör till flera andra lokala
aktörer genom en strukturerad lärprocess. Kunskapen ska även inom projekttiden påbörja att implementeras i form av konkret
verksamhet hos deltagarna. Nätverken ska drivas i regional regi, för lokala aktörer.
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Samordningsnätverk: Nätverk i syfte att samordna specifika insatsområden inom energi och klimat. Nätverk kan drivas i
både lokal och regional regi, för lokala och regionala aktörer.

Läs mer här...

Energibyggare:
Datum för höstens utbildningar fastlagda
Handledarutbildningen för Energibyggare fortsätter runt om i landet. Över 200 byggnadsarbetare och installatörer har redan fyllt på
sin kompetens i energieffektivt byggande. Ligg i framkant du också! Två utbildningar genomförs i Jönköping i oktober.

Endagskursen är avgiftsfri och inkluderar fika och lunch. Mer info och anmälan...

Energikontoret söker projektledare
Projektet Kraftsamling Biogas II syftar till att öka mängden och andelen biogas inom transportsektorn i Jönköpings län och därmed
bidra till en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Som projektledare ansvarar du för att driva projektet Kraftsamling biogas II. Detta
innebär att styra och planera processer och aktiviteter mot uppsatta projektmål. Läs mer och ansök...
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