
Hela RESAN
Nyhetsbrevet för Hållbart resande-projekt Hela RESAN

Du har fått detta nyhetsbrev för att vi inom projektet Hela RESAN känner att du är 
viktig för vårt projekt och kan ha nytta av våra kommande nyhetsbrev. Känner du mot 

all förmodan att du inte vill ha vårt nyhetsbrev så kan du avprenumerera i länken 
nedan. Rekommendera gärna vårt nyhetsbrev för en kollega eller samarbetspart som 

du tror kan ha nytta av projekt. 

Klicka här för att avprenumerera. 

Från vänster: Stefan Simmerborn, Lydia Olofsgård, Mattias Bodin, Jesper Agrelius, Therese "Tess" Silvander,

Hanna Olovsson & Erhan Tershani
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Nu är hela projektgruppen på plats för att cykla igång 
projektet Hela RESAN.

Therese ”Tess” Silvander kommer 
vara projektledare för uppstarten av 
Hela RESAN fram till och med 
hösten 2017, sedan tar Hanna 
Olovsson över rollen som 
projektledare.

Övriga projektdeltagare är Lydia 
Olofsgård, biträdande projektledare, 
Erhan Tershani, kommunikatör, 
Stefan Simmerborn, 
miljösamordnare och Mattias Bodin, 
reseledare.

I projektet samarbetar man med 
Jesper Agrelius från Länstyrelsen.  

Projektets ska visa på, erbjuda och 
stötta implementering av 
energieffektiva samt anpassade 
alternativ för tjänste- och 
arbetspendlingsresor i Jönköping. 
Målet är att minska 
koldioxidutsläppen samtidigt som 
tjänste- och arbetspendlingsresor blir 
mer hållbara genom fler 
transportalternativ. 

Aktiviteter planerade under 2017:
• Framtagning av 
reserådgivningskoncept
• Kick-off för projektet i samband 
Plusenergiforum 18 oktober 2017 

Kontakt med 
pilotkommuner
Vi har i projektets startskede varit i 
kontakt med pilotkommunerna i 
projektet Hela RESAN. Vi ser fram 
emot en god dialog efter 
sommarsemestern. 

Resfria möten

Läs mer om projektet
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Under 2017 kraftsamlar vi kring 
resfria möten för att möta upp 
behoven from Region Jönköpings 
län samt kommunerna i länet.

Kick-off Hela RESAN
18 oktober är det dags för 
Energikontor Norra Smålands årliga 
konferens Plusenergiforum 2017 på 
Spira i Jönköping. I samband med 
konferensen bjuder vi in till kick-off 
för Hela RESAN.
Läs mer om konferensen och Kick-
offen och anmäl dig här!
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Copyright © 2017* *Energikontor Norra Småland*, All rights reserved.

Vår e-postadress är:
energikontoret@rjl.se

Vill du ändra hur du tar emot detta nyhetsbrev?
Du kan uppdatera dina inställningar eller avprenemurera från detta nyhetsbrev 
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