Sänk ert företags kostnader!
- Få hjälp av en energi- och klimatcoach
Hur mycket kostar er belysning eller uppvärmning? Är ni intresserade av att
spara energi och pengar samt få råd och stöd för att gå vidare med
energieffektiviseringsarbetet?
I sådant fall erbjuder vi er att delta i ett unikt kostnadsfritt projekt med fokus på
energianvändning hos föreningar och företag. Vi vill hjälpa er att spara pengar och
samtidigt göra er till en mer hållbar förening!
Vad innebär det för er?
Att delta i projektet innebär att ni kostnadsfritt får:


Energigenomgång av er verksamhet av coachen för energi och klimat



Ökad kompetens om energianvändning i er förening



Råd och stöd för att arbeta vidare med energieffektiviseringsåtgärder



Information om stöd och bidrag för vidare energieffektiviseringsarbete

Deltagande i projektet är inte kopplat till någon form av myndighetsutövande.

Gott exempel - Björkfors GOIF sparar pengar vid första besöket
Under 2017 genomfördes projektet i Kinda kommun där 15 föreningar och företag
deltog. Björkfors GOIF anmälde intresse att delta i projektet och en träff vid
klubbstugan bokades in. Inför träffen fick föreningen kolla på sin elanvändning och
upptäckte då en ovanligt hög elanvändning under 2017 jämfört med 2016. Efter
genomgång av lokalerna tillsammans med energi– och klimatcoachen upptäcktes att
elelementen i omklädningsrummen hade stått på maxvärme under vintermånaderna.
Temperaturen drogs ner och nya rutiner infördes, något som sparade klubben tusentals kronor årligen och har tack vare projektet en bättre koll på sin energianvändning.
Kommunens deltagande i projektet ”coacher för energi och klimat” finansieras av EU och syftar till
att ge kostnadsfritt och opartiskt stöd och råd till företag/föreningar i kommunen med en
energianvändning lägre än 300 MWh per år oavsett typ av verksamhet. Även företag eller
föreningar med en energianvändning över 300 Mwh per år är också välkomna att delta på de tre
kurstillfällena (kan dock ej delta som projektdeltagare).

Välkommen att anmäla ert intresse att delta i projektet till:

Joakim Svensson
Coach för energi och klimat
Tel: 0120-831 91
E-post: joakim.svensson@atvidaberg.se

