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Vad är det viktigaste som har hänt och som kommer att hända i våra projekt?

Fortsätt att läsa så får du svaren.

Dessutom, till det nya projektet Hela RESAN, söker vi nya medarbetare,

närmare bestämt tre stycken. Läs mer nedan.

Förra årets stora konferens, Plusenergiforum, körs för andra gången i höst.

Datum finns längst ner.

Ett år är till ända, ett nytt år har precis startat. Vad är det
viktigaste som har hänt i våra projekt, och vad hoppas vi ska
hända under 2017? Energikontorets projektledare summerar och
spanar in i framtiden.

Josip Glavas, projektledare

Regionala Noder för Energikartläggningsstöd

Vad är det viktigaste som hände i ditt projekt under 2016?
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projektet har träffat och pratat med väldigt många duktiga personer,

organisationer och företag. Företag som har tagit till sig informationen och

vidtagit åtgärder för att effektivisera sin energianvändning har i många fall inte

enbart sänkt sina energikostnader utan också lyckats engagera sina anställda i

att tänka ”energismart”. Detta avspeglar sig i deras arbetssätt på jobbet där

personalen tänker på vad jag som individ kan göra för att företaget ska nå sina

mål.

Vad är det viktigaste du hoppas ska hända i ditt projekt under 2017?

- Under 2017 hoppas jag att projektet ska accelerera och att fler företag vidtar

åtgärder för att sänka sin energianvändning.  Det finns fortfarande stöd att söka

för att göra en energikartläggning och jag hoppas att vi kan nå ut till fler företag

och organisationer under året.

Läs mer om projektet

Emelie Emanuelsson, projektledare och regional

utvecklingsledare för energi- och klimatrådgivningen i

Jönköpings län.

EEnet - Energieffektiviseringsnätverk

Vad är det viktigaste som hände i ditt projekt under 2016?

- Att vi startade upp ett nationellt energinätverk för gjuteribranschen och även

riggat för ett nätverk regionalt i Jönköpings län, öppet för alla branscher.

Vad är det viktigaste du hoppas ska hända i ditt projekt under 2017?

- Att fler företag ska känna till och ta del av den stöttning energikontoret kan ge

i ett energinätverk och att de företag som deltar ska få kunskap och verktyg för

att nå sina energibesparingsmål.

Läs mer om projektet

Samordning av energi- och klimatrådgivning i Jönköpings län

Vad är det viktigaste som hände i ditt projekt under 2016?

- En ny förordning kring energi- och klimatrådgivningen kom under 2017. Trots

stora förändringar har vi tillsammans fått in ansökningar från alla Jönköpings

läns kommuner så att alla medborgare har möjlighet att få kostnadsfri energi-

och klimatrådgivning.

Vad är det viktigaste du hoppas ska hända i ditt projekt under 2017?

- Att vi ytterligare stärker samarbetet mellan alla energi- och klimatrådgivare i

kommunerna och även med Energikontoret, så rådgivningen blir välkänd och
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Läs mer om projektet

Carlos Pettersson, projektledare

Kraftsamling Biogas II

Vad är det viktigaste som hände i ditt projekt under 2016?

- Projektet fick tillsammans med Jönköpings länstrafik ett

utredningsuppdrag från Region Jönköpings län om att titta på

dagens och framtidens tillgång och efterfrågan på biogas i länet. Det uppdraget

mynnade ut i ett nu pågående arbete med att ta fram ett förslag på

inriktningsbeslut för regionen och kommunerna som ska skapa en mer stabil

marknad för biogas och därmed ytterligare satsningar.

Vad är det viktigaste du hoppas ska hända i ditt projekt under 2017?

- Att regionen och kommunerna beslutar att godkänna förslaget på

inriktningsbeslut och att de olika aktörerna därmed kan göra satsningar på

bland annat tankinfrastruktur och en ökad produktion av biogas.

Läs mer om projektet

Therese Silvander, projektledare

GoMate - diversifierad elfordonspool för den förtätade

staden

Vad är det viktigaste som hände i ditt projekt under 2016?

- Projektet beviljades 10 oktober efter en utdragen

ansökningsprocess. I november hölls projektkick-off i kombination med en av

media uppmärksammad presskonferens. Vi är helt enkelt igång.

Vad är det viktigaste du hoppas ska hända i ditt projekt under 2017?

- Till påsk är det planerat av ett koncept för elfordonspoolen finns på plats på

Munksjöstaden och kan börjas testas i pilothushåll. Sen hoppas vi på succé för

konceptet när det är utvärderat och förhoppningsvis klart att köras i skarpt läge

i september.

Läs mer om projektet

Hela RESAN - regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt

Jönköpings län

Vad är det viktigaste som hände i ditt projekt under 2016?

- Projektet nådde första hållplats! I december kommer beskedet att projektet

beviljats som en tidig julklapp. Glädjande efter en två år lång resa med

ansökningsarbete.
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Vad är det viktigaste du hoppas ska hända i ditt projekt under 2017?

- 1 mars är det projektstart och innan dess rekryterar vi tre nya kollegor (se info

nedan).  En välkommen förstärkning till arbetet med länets största klimatfråga -

transporter.  De första aktiviteterna i projektet kommer igång, bland annat

upphandling och genomförande av avancerad resvaneanalys och samt

införande av fordonsstatistiksystem för pilotaktörerna för att mäta nuläget. Det

kommer också en projekt-kickoff att se fram emot.

Läs mer om projektet

I december blev det klart att Energikontor Norra Småland tilldelats medel för att dra

igång hållbart resande-projektet Hela RESAN. Vi söker nu efter tre medarbetare som

ska jobba i projektet. Hela RESAN handlar om att med hjälp av kostnadseffektiva

lösningar och förändrade resvanor driva fram en mer koldioxidsnål ekonomi och

konkurrenskraftig arbetsmarknad. Läs mer om projektet

Till detta projekt söker vi

Projektledare

Biträdande projektledare

Projektkommunikatör

Välkommen med din ansökan!

OBS! Förlängd ansökningstid till 29 januari 2017.
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18 oktober arrangerar vi andra upplagan av

Plusenergiforum. Det blir en heldag med intressanta och

aktuella föredrag och diskussioner inom våra tre

huvudsakliga verksamhetsområden; hållbart resande och

transporter, hållbart byggande och renovering samt

energieffektiva företag. Boka in detta datum nu.

Information om program och deltagare kommer löpande under året.
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