
Premiär för Energifokus 
för att effektivisera och förbättra resultatet

Med energi i fokus

Tid: Dörrarna öppnas klockan 
15.00 torsdagen den 24 januari 
för invigning under festliga former
Plats: Landeryds Mekaniska
Anmälan: senast 21/1 till 
ylva.jalming@hylte.se 
eller linda.wennerholm@hylte.se



Program

15:00 Invigningstal
15:10 Energifokus, Ylva Jalming
15:30 Belysning för Ditt företag! Philips
16:00 Miljödiplomering, SeeU
16:20 Energifokus, Ylva Jalming
16:45 Belysning för Ditt företag! Philips
17:15 Miljödiplomering, SeeU
18:00 Avslutning 

Vill ditt företag ställa ut? 
Kontakta Ylva Jalming
ylva.jalming@hylte.se



LÅTER DET INTRESSANT?
För att anmäla dig till premiären för Energifokus, kontakta:
Ylva Jalming, Energi och klimatrådgivare 
Hylte Kommun
ylva.jalming@hylte.se
0345-181 57, 0733-71 83 21

PROJEKTÄGARE
Energi- och MiljöCentrum, www.emcvarberg.se
Alexandersoninstitutet, www.alexandersoninstitutet.se

MEDFINANSIÄR
Energimyndigheten (handläggare Karin Fant: 016-544 22 92)

MEDAKTÖRER
Varbergs Kommun (Jan Malmgren, samhällsplaneringschef)
Falkenbergs Kommun (Jan-Olof Andersson, miljöstrateg) 
Halmstads Kommun (Pernilla Widstam, energi- och klimatrådgivare)
Hylte Kommun (Ylva Jalming, energi- och klimatrådgivare)

Premiär för projektet ”Energifokus” i Hylte Kommun.

NÄR? Torsdag den 24 januari 2013 Kl. 15.00-18.00

VAR? Landeryds Mekaniska Verkstads AB, Ängvägen 15 i Landeryd

HUR? På premiären kan du ”provsmaka” vad ett besök i energirummet kan innebära. På plats 
finns även proffskunskap kring belysning och miljödiplomering med utställning och information.

VEM? Personer som tar beslut om åtgärder, investeringar eller utveckling av verksamheter samt 
övriga med intresse för energifrågor är hjärtligt välkomna!

VARFÖR? För att komma igång eller komma vidare.
Med ett smörgåsbord av möjligheter göra det lätt att vara ”miljösmart”. På enkla sätt kan miljö-
arbetet bli av, vara kul och öka vinsterna. Här finns goda exempel, enkla knep, kunniga guider, 
energikonsulenter och utställare som visar vägen. Det gör skillnad.

Vid ett senare besök kommer deltagarna att under två timmar, under annorlunda och nyskapan-
de former, få tillfälle att reflektera kring och diskutera den egna verksamhetens energikonsum-
tion. Filmer som presenterar åtta goda exempel från olika företag i Halland visas, och avslut-
ningsvis får deltagarna formulera en egen lista med lämpliga aktiviteter att börja arbeta med. 

Linda Wennerholm, Näringslivsutvecklare
Hylte Kommun
linda.wennerholm@hylte.se
0345-182 73, 0733-71 83 53

SAMARBETSFÖRETAG
Derome AB
Varberg Energi AB
Eksta AB
HEM AB
Ekelunds Linneväveri AB
HFAB
Elektro-Emanuel AB
Varbergs Sparbank AB
BEWI AB

För att anmäla dig till hela projektet Energifokus, besök www.energifokus.nu



»Tänk dig ett rum där företag möts, 
utbyter erfarenheter, diskuterar 
energifrågor och sparar pengar. 
Med energi i fokus.«
Hur kan företag och offentliga verksamheter bli mer energieffektiva och/eller gå över 
till förnyelsebara energislag? Detta vill vi hjälpa till med i vårt nyskapande energirum.

Torsdagen den 24 januari är det premiär för projektet ”Energifokus” i Hylte kommun. 

Energifokus har turnerat runt i de halländska kommunerna och de som bokat in sessio-
ner har varit väldigt nöjda när de gått därifrån.

– Det är inte en traditionell utställning med en massa fakta, utan det bygger på att besö-
karna ska komma till insikt om att ”här finns det möjligheter för vår egen verksamhet”. 
Vi visar upp goda exempel som besökarna kan inspireras av, och se att "kan de så kan 
vi", berättar projektledaren Magnus Falk.

Genom välproducerade filmer presenteras åtta goda exempel på hur halländska fö-
retag har förändrat sin energianvändning. Filmerna visas i ett särskilt cylinderformat 
rum byggt i grå cellplast, ett mycket energisnålt isoleringsmaterial. Efter att ha tittat 
på filmerna reflekterar och diskuterar deltagarna under ledning av en kunnig guide. 
Som avslutning skapas ett dokument med planer för den egna verksamheten. Målet är 
att under året locka 700 deltagare. Genom att förändra sin energianvändning bidrar 
företag och offentliga verksamheter till ett långsiktigt hållbart samhälle, samtidigt som 
förändringen ger organisationen fördelar – pengar kan sparas, arbetsplatsen blir mer 
attraktiv, och såväl konkurrenskraft som varumärke stärks.

Projektets målgrupp utgörs av personer i beslutsfattande ställning: 
– Alla som har ett beslutsmandat, som är chefer eller specialister och har ett budgetan-
svar – dem vill vi nå, för då påverkar vi mest, säger Magnus Falk.

Välkommen!


