
Hej!

Länsstyrelsen Skånes nyhetsbrev inom energiområdet syftar till att förmedla information om
energibesparing och energieffektivisering inom relevanta områden för kommuner. Här finner du tips
om intressanta evenemang, webbinarium, åtgärder samt myndighetsinformation.

Vi vill inte se nyhetsbrevet som en envägskanal utan vill gärna höra från er! Kontakta oss gärna kring
tankar om vilka behov ni har, tips eller goda exempel som ni vill sprida. Önskemål och tips mottages
gärna via energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se

AKTUELLT

Information på flera språk
Hos Energimyndigheten finns nu sammanfattning av informationsmaterialet ”varje kWh räknas” på
engelska, arabiska, persiska och somaliska. Sprid gärna!

Sammanfattningar på flera språk ﴾energimyndigheten.se﴿

KOMMANDE EVENEMANG

ANMÄL DIG

ANMÄL DIG

ANMÄL DIG

ANMÄL DIG

FÖR OFFENTLIG VERKSAMHET

Två webbinarium om energibesparingsåtgärder i
offentlig verksamhet
Energimyndigheten bjuder i samverkan med länsstyrelsen in till två informationstillfällen om
energibesparingsåtgärder i offentlig verksamhet. Under webbinarierna ges förslag på möjliga
energibesparingsåtgärder och framgångsfaktorer för ett strategiskt energiarbete och vi kommer
också få ta del av vad andra myndigheter, regioner och kommuner har gjort. Webbinarierna riktar
sig till dig som arbetar i en myndighet, region eller kommun och vill veta mer om vad er verksamhet
kan göra för åtgärder.

Webbinarium offentlig verksamhets kontorslokaler
Den 15 december kl 13.00‐15.00 har webbinariumet fokus på offentlig verksamhets kontorslokaler.

Webbinarium kommunala och regionala offentliga lokaler
Den 16 december kl 10.00‐12.00 har webbinariet fokus på kommunala och regionala offentliga
lokaler, exempelvis idrottshallar, skolor och vårdlokaler.

Eftersnack med Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Skåne bjuder in till eftersnack efter webbinarierna ”offentlig verksamhets kontorslokaler”
samt ” kommunala och regionala offentliga lokaler” den 16 december 13‐14.

Vi välkomnar alla aktörer i Skåne som lyssnat på webbinarierna och som vill diskutera frågan vidare
att delta för att lära av varandra! Vilka lärdomar kan vi dra och hur jobbar vi vidare?

Ladda ner outlookinbjudan med länk till mötet och lägg in den i din kalender.

FÖR NÄRINGSLIV

Kan företag samarbeta för att hantera elkrisen och sänka
elkostnaderna?
Den 7 december kl. 09.00‐10‐30 bjuder Energikontoret Skåne & Energikontor Sydost in till ett digitalt
seminarium där företagen får råd, tips och vägledning från forskare och IUCSyds medlemsföretag
Scandi Candy AB som gjort en resa i det systematiska energiarbetet.

Lyssna på Ida Johansson, doktorand och forskare i energisystem vid Högskolan i Gävle, som
kommer att berätta om hur företag, genom systematiskt energiarbete och nätverksarbete, lyckats nå
stora energieffektiviseringar.

BEREDSKAPSINFORMATION

Stärkt krisberedskap och förnybara drivmedel
Den 7 december kl. 09.30 ‐ 17.00 arrangerar BioDriv Tinget, som är den årliga mötesplatsen och
kunskapskällan för omställning till fossilfria transporter i östra Mellansverige, en heldag kring stärkt
beredskap och förnybara drivmedel.

Coronakrisen, kriget i Ukraina och de stigande energipriserna har tydliggjort vikten av en stärkt
krisberedskap. Även i ett totalförsvarsperspektiv fyller försörjningstrygghet på drivmedel en
nyckelfunktion. Hur ser beredskapen ut i dag och hur behöver den förändras i takt med
omställningen till förnybara drivmedel? I en rad föredrag och samtal blir vi guidade genom det
aktuella läget, framtidsspaningar och konkreta tips i transportsektorns omställning.

Anmäl dig senast 6 december för deltagande digitalt.

EVENEMANG SOM SKETT

Energieffektivisering av kommunens fastighetsbestånd
Den 28 november genomförde vi ett informationstillfälle för intresserade kommuner om
utbildningar/workshops i värdeskapande fastighetsförvaltning som vi planerar att genomföra under
januari 2023 runtom i Skåne.

I tuffa tider är det ännu viktigare att arbeta långsiktigt. Många kommuner har länge lappat och lagat
vilket kostar mer på sikt. Efter denna workshop har du en tydlig bild över vilka steg din kommun
behöver ta för att gå från punktinsatser till en långsiktig och värdeskapande fastighetsförvaltning
med kraftigt minskade energikostnader och förbättrad kvalitet.

Målgrupp: Kommunala tjänstemän som ansvarar för och/eller hanterar fastigheter, samt ansvariga
politiker.

Föreläsare: Veronica Lindeberg, Länsstyrelsen Skåne, Hanna Savola, 2050 Consulting, Daniel
Svensson, ES Management AB

Mer om värdeskapande fastighetsförvaltning: Inget mer lappa och laga i kommunala
fastigheter ‐ Så här kommer ni igång med lönsamma och nödvändiga investeringar

På grund av sjukdom har vi inte kommit så långt att vi kan annonsera var utbildningarna ska ske men vi
arbetar mot datumen 18, 19, 25, 26 januari (deltagande kommun endast på ett tillfälle). Vi hoppas kunna
meddela i närtid var utbildningarna genomförs.

VECKANS INSPIRATION

Flex‐o‐Mat
Flex‐o‐Mat är ett projekt som testar både beteendemässiga och tekniska lösningar för att minska
effektanvändningen i storkök. Vi pratade med Fredrik Björklund på STUNS om vilka insatser de sett
som storkök kan göra redan idag för att jämna ut effekttopparna, öka kapaciteten i elnätet och spara
på energiförbrukningen.

Här kommer några av Fredriks tips på åtgärder till er som bedriver storkök som ni kan börja med
redan idag:

• Dialog varje dag‐planera/diskutera igenom erat effektkloka
• arbetssätt
• Starta upp utrustningen i intervaller på morgonen
• Förvärm gärna ugnar på 1/2 effekt
• Ta fram den mat som ska tillagas som förvaras i kylar i god tid
• Tillaga på 1/2 effekt i ugnarna så mycket som möjligt
• Starta tillagning i ugnar och grytor i intervall
• Förbered/tillaga den mat som går på andra tider än på morgonen

Projektet Flex‐o‐Mat drivs av STUNS Energi tillsammans med Skolfastigheter, Måltidsservice i
Uppsala kommun och CIT Energy Management.

Vidare läsning

• Mer om projektet Flex‐o‐mat
• Mätdata från projektet
• Ladda ner lathunden för effektsmart beteende i storkök.

Vill du få fler tips på vad du kan göra redan idag i din verksamhet? Välkommen att kontakta Fredrik
Björklund direkt!

KONTAKTPERSONER

KONTAKTA OSS
energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET

Öppna nyhetsbrevet i din webbläsare
Läs mer om hur Länsstyrelsen behandlar dina
personuppgifter här
Vill du avregistrera dig från nyhetsbrevet? Klicka här

Skickat med Paloma

mailto:%20energipafrestning.skane@lansstyrelsen.se
https://l7817e.c.plma.se/?q=007381930012&TId=1
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