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Kurs i systematiskt arbete 
med energieffektivisering  
i byggnader 

Är du intresserad av att energieffektivisera ditt  
företags fastigheter? Har ditt företag en miljöprofil 
och mål om att minska energianvändningen de  
närmaste åren? Då är den här kursen värdefull för 
dig!

Under 2011 anordnar Energimyndigheten en kostnadsfri kurs som 
tar ett helhetsgrepp kring energieffektiviseringstjänster för bygg-
nader. Kursens syfte är att öka intresset och möjligheterna att energi-
effektivisera genom att använda beprövade koncept.

Kursen vänder sig främst till kommunala bostadsbolag, driftchefer, 
konsulter, industri- och privata fastighetsägare men även övriga 
intresserade.

Under kursen belyser experter de tekniska, ekonomiska och juri-
diska perspektiven samt ger kursdeltagarna viktiga tips och råd. Tre 
fastighetsägare som har gjort systematiska energieffektiviseringsåt-
gärder delar med sig av sina erfarenheter.

Tid och plats
14 september i Växjö, Öjaby Herrgård, Öjabyvägen 113.

Anmälan
Anmälan görs senast 2 veckor innan kursdagen genom att mejla 
namn, telefonnummer, kurstillfälle och eventuella önskemål om 
specialkost till ronak.naderi@energimyndigheten.se

Program på nästa sida



INBJUDAN
Kurs i systematiskt arbete med energieffektivisering  
i byggnader, forts.

Innehåll
8.30-09.00  Kaffe och smörgås

9.00-09.15 Introduktion 
Energimyndigheten

9.15-10.30 Hur hantera ekonomi och teknik vid garanterad 
besparing? Manuel Swärd, ingenjör med projektledar- och chefs-
erfarenhet från affärsutveckling, VVS och energitjänster sedan 
90-talet. Han är också för närvarande en central person i ett flertal 
europeiska projekt inom energi-, fastighets- och finansområdet.

10.30-10.45 Fika

10.45-12.00 Hur handla upp garanterad besparing?  
Jan-Erik Falk, jurist med utbildningserfarenhet inom offentlig 
upphandling och konkurrensrätt på nationell och internationell 
nivå. Har även skrivit lagkommentarer, artiklar och böcker.

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.20 Hur finansiera och genomföra ett systematiskt 
arbete med energieffektivisering i skolor?
Christer Carlsson, Växjö Fastighetsförvaltning (VöFab).

13.20-13.40  Hur finansiera och genomföra energi- 
effektiviseringsåtgärder i ett mindre bostadsbolag?
Håkan Källberg, Vidingehem.

13.40-14.00 Hur finansiera och genomföra projekt med  
garanterad besparing?
Namn ej klart.

14.00-15.00 Frågor och diskussion
Samtliga

15.00-15.30 Mingel

Samarbetspartners
• Energikontor Sydost
• Goda hus
• Regionala energikontor
• EU-projektet EESI


