Inbjudan tilll 2105 års

Torsdagen den 12 november ses vi i Västervik
Nu är det dags att anmäla sig till årets upplaga av EnergiTing Sydost. Energikontor Sydost bjuder in till
en fullspäckad heldagskonferens ägnad åt energi- och klimatfrågor ur ett lokalt och regionalt perspektiv, med utblick i Sverige och världen.

Välkommen!
Vi presenterar stolt

Årets inledningstalare,
professor Tomas Kåberger
Tomas Kåberger är professor i industriell energipolicy vid Chalmers, ordförande i Japan Renewable Energy Foundation, styrelseledamot i Vattenfall och han har tidigare varit generaldirektör för
Energimyndigheten.
Han har medverkat i statliga utredningar på energi och miljöområdet i Sverige, åt EU och åt den kinesiska regeringen.
Vi kommer få lyssna på honom när han talar om
Energimöjligheter för Sverige och världen.

Fyra intressanta teman du inte vill missa!
Vårt mål på Energikontor Sydost är att vara med och bidra till att vi tillsammans uppnår ett hållbart
energisystem. Via EnergiTinget sprider vi tillsammans med duktiga och erfarna talare och experter,
kunskap, tips och inspiration.
Som deltagarna får du dels lyssna till föredrag i plenum och dels fyra spår du kan välja mellan utifrån
dina intressen och arbetsområden.
•

Närproducerad förnybar el – möjligheter och nytta för både individ och region!

•

Fossilfria transporter – är det möjligt?

•

Den vita kilowattimmen - energieffektivitet i byggnader och industri.

•

Hållbart strategiskt arbete - från kunskap till lösning!

En framtidsspaning baklänges - 2050
Så fick vi en hållbar värld. Vi står inför en hel del utmaningar. Både som
företag och individer. Catarina låter oss uppleva hur vi löst de flesta.
Hon tar med publiken på en hisnande tur baklänges från 2050 som
lämnar oss med framtidstro och nya affärsidéer.
Catarina Rolfsdotter-Jansson är journalist, författare, programledare, föreläsare och moderator. För den breda allmänheten är hon kanske mest känd som
programledare för SVT:s Arga doktorn.

Nyhet!
Åk till Västervik med EnergiTing-bussarna!
I år samarbetar vi med Länstrafiken i Blekinge och Kalmar länstrafik som erbjuder gratis bussresa till
och från EnergiTing Sydost.
I samband med anmälan anger du om du vill åka med bussarna som avgår från Kalmar och Karlshamn
vid tider som passar konferensen. Detaljerad resplan kommer ett par veckor innan.

Minimässa

När och var

Ta chansen och visa upp din kommuns energi- och klimatarbete, erfarenheter och goda
exempel. Även du som företag och organisation är välkommen att visa upp produkter eller
andra aspekter av din verksamhet.
Läs mer.

Medlemmar i föreningen Energikontor Sydost
950 kr exkl. moms

Vill du synas på EnergiTinget!

Tid: 12 november 2015, kl. 9.30 - 17.00
Plats: Bryggaren, Västerviks teater &
konferens. Hitta hit.
Anmäl dig senast: 5 november
Anmälningslänk
Pris: 1150 kr exkl. moms
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