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Anmäl dig  till  årets energikonferensför sydostregionen

Välkommen till årets regionala konferens om energi!

Energitinget är mötesplatsen för dig som arbetar med energi & hållbarhetsfrågor i Blekinge, Kronoberg och 
Kalmar län. Under årets Energiting reder vi ut vilka bra affärsmodeller som finns för att skapa ett hållbart 
samhälle där vi återskapar resurser, slänger mindre avfall och sparar pengar. Vi visar på nya tekniker för 
hållbar renovering och på vilka framsteg som gjorts inom bioenergi. Vi tittar på hur människor reser – vilka 
utmaningar som finns inom stad och landsbygd och om cykelns roll och möjligheter i ett hållbart 
samhälle. Vi presenterar också vilka möjligheter finns för kommuner och organisationer att finansiera 
klimat- och miljöinsatser.  
 
Välkommen till årets energihändelse i sydost!

 

Fredag 16 november 2018
Folkets hus, BlomstermålaEnergiting Sydost 2018

Så bygger vi ett smart och 
hållbart samhälle!

”Energiting Sydost är ett 
viktigt forum för energi- och 
hållbarhetsfrågor och jag ser 
fram emot att få välkomna 
er alla till Blomstermåla.” 

Anders Johansson,  
kommunalråd i Mönsterås

energitingsydost.se
anmäl dig senast 2 november

Energiting Sydost vänder sig till  

• politiker och tjänstemän inom kommun, region 
och landsting

• företag och organisationer inom energisektorn  
inom byggnader och byggnation, transporter och 
utbildning 

Mellan 120-150 deltagare brukar delta under  
Energiting Sydost.



Datum: 16 november 2018
Plats: Folkets hus, Storgatan 83, Blomstermåla
Tid: 09.30 - 15.00 (registrering 08.45  - 09.30)

Konferensavgift 1650 kr ( 1350 kr Medlem *)

I konferensavgiften ingår morgon- och förmiddagsfika samt lunch.   
För avanmälningar efter den 9 november tas en avgift på 500 kr ut.  
Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.
*Medlemmar i föreningen Energikontor Sydost, samt deras kommunalägda 
bolag.     

Cirkulär ekonomi
Möjligheter med cirkulär ekonomi - Tobias Jansson, Circular Economy.se 
Hållbar återvinning - Taina Flink, STENA RECYCLING AB

Hållbar finansiering
Gröna lån – för kommunal finansiering med hållbarhetsperspektiv - Ann Sörman, Kommuninvest
Möjligheter för offentlig sektor i Horisont 2020. Vad är på gång nu? -  Esa Stenberg, Nationell kontakt-
person & bitr expert Horisont 2020 Internationellt samarbete Vinnova

Klimatsmart resande
Om konsten att leva utan bil - David Sennerstad, livutanbil.se 

Smarta samhällen
Fjärrkylaloop - en framtidslösning för ett hållbart samhälle - Sofie Nielsen, Växjö Energi AB
The ”Internet of things” och individuell mätning - Per Bengtsson, Wexnet 

Årets inspirationsföreläsning
Så kommunicerar ni hållbarhetsarbetet - Daniel Skog, Westander

Ur programmet

Energiting Sydost 2018 inleds med ett par gemensamma programpunkter. Därefter följer olika parallella 
sessioner för deltagarna att välja mellan utifrån intresse och yrkesverksamhet. Pauserna i programmet är 
anpassade för nätverkande och mingel samt tid för att prata med och titta på utställarna på minimässan 
som ligger i anslutning till fikat. 

Inledningstal av Göran Carstedt
Ledarskap för en hållbar framtid
Vad skulle hända om människor styrdes av goda idéer snarare än av chefer?  
Tänk om förändring handlar mindre om att förstå nya saker eller att ha nya  
idéer – utan om att se gamla saker ur ett annat perspektiv? Tänk om  
organisationer inte agerade som maskiner, utan mer som levande samhällen?
 
Göran Carstedt, internationellt erkänd föreläsare och expert inom ledarskap  
och organisationers lärande och förändring, inleder årets Energiting med denna  
inspirerande och tankeväckande föreläsning om framtidens utmaningar med 
fokus på ledarskap för en hållbar framtid!



Ställ ut  
på Energiting Sydost

Välkommen att boka plats på årets  
regionala energikonferens

 
Ta chansen att visa upp ert företag, era produkter, ert arbete 
eller projekt på årets Energiting. Här träffar du mellan 120-
150 deltagare som är politiker och tjänstemän inom kommun, 
landsting, länsstyrelser och regionförbund, samt företag och 
organisationer inom energisektorn - både byggnader, transporter 
och utbildning. 

Läs mer på energitingsydost.se

Är du intresserad av att ställa ut?  
Har du frågor eller vill boka plats, kontakta 

annica.lindh@energikontorsydost.se

En arena för ny kunskap och inspiration inom energi- och klimatfrågor

Fredag 16 november i 
Blomstermåla

Energiting Sydost

Energiting Sydost arrangeras av i samverkan med

http://www.energikontorsydost.se/minimassa-2018
mailto:annica.lindh%40energikontorsydost.se?subject=St%C3%A4lla%20ut%20p%C3%A5%20minim%C3%A4ssan%20energitinget

