
Tid:  19 juni
Plats:  Stadionmässan, Malmö
Arrangör:  Energikontoret Skåne

Skånes Energiting är en mötesplats för energi- och 
miljöintresserade med spännande utbyte av idéer 
och åsikter. Här får du en lägesrapport om vad som 
händer på energiområdet, i den offentliga sektorn 
såväl som i industri och andra delar av näringslivet. 
Ta chansen att knyta värdefulla kontakter för dig och 
din verksamhet. 

Meteorologen och klimatexperten Martin 
Hedberg inleder dagen med att berätta om hur 
klimatförändringen påverkar oss ur ett globalt 
perspektiv, men även vilka direkta konsekvenser den 
har för Skåne.

Som besökare har du därefter ett antal parallella 
arenor med aktuella ämnen att välja på. Till dessa 
seminarier har vi lyckats samla regionens ledande 
aktörer inom näringsliv, universitet och offentlig 
sektor som presenterar aktuell information, 
konkreta lösningar och intressanta praktikfall inom 
respektive område. Du har möjlighet följa ett 
intresseområde eller att gå mellan seminarierna och 
välja de föredrag som intresserar dig mest.

Du har även möjlighet att träffa representanter från 
myndigheter och organisationer liksom branschens 
ledande företag i en för dagen arrangerad utställning.

Dagen avslutas med en spännande debatt om 
Skånes framtid inom energiområdet där bland annat 
landshövding Göran Tunhammar, regionråden Pia 
Kinhult (m) och Uno Aldegren (s), samt regeringens 
vindkraftsamordnare Lennart Värmby medverkar.

Välkommen till en inspirerande dag!

Skånes Energiting 2007 

SKÅNES ENERGITING



Program

Skånes Energiting är en mötesplats för energiintresserade med spännande och stimulerande utbyte 
av såväl idéer som åsikter. Arrangör är Energikontoret Skåne, en enhet på Kommunförbundet Skåne 
med syfte att verka för energieffektivisering och ökad användning av förnybara energikällor i regionen. 

08.30 Registrering och kaffe 

09.00 Inledande plenum 
Välkommen – Jon Andersson Energikontoret Skåne

Klimat i förändring –  så påverkas Skåne 
Martin Hedberg, meteorolog och klimatexpert, Swedish Weather Center

10.00 Kaffe och utställning 

10.40 Arena 1 
Energisnål

nybyggnation

Arena 2 
Energieffek-
tivisering i 
befintlig

bebyggelse

Arena 4 
Lönsam
energi-

effektivisering i
industrin

Arena 5 
Energiteknik - 

en tillväxt-
bransch

Arena 7 
Biogas
i Skåne 

Arena 8 
Vindkraft till 
land och till 

havs

Arena 10 
KLIMP - 

erfarenheter
och nya 

möjligheter

12.40 Lunch och utställning 

14.00 Arena 1 
Fortsättning

Arena 2 
Fortsättning

Arena 4 
Fortsättning

Arena 6 
Fjärrvärme – 
möjligheter
och mot-

stridigheter

Arena 7 
Fortsättning

Arena 9 
Solenergi i 

Skåne

Arena 11 
Projektfinan-

siering genom 
EU-program 

Arena 12 
Klimat-

förändringens
lokala

påverkan

15.00 Kaffe och utställning 

15.40 Arena 3 
Energideklarering

Arena 4 
Fortsättning

Arena 6 
Fortsättning

Arena 7 
Fortsättning

Arena 9 
Fortsättning

Arena 11 
Fortsättning

Arena 12 
Fortsättning

16.40 Mingel och lättare förtäring 

17.00 Avslutande Plenum 
DEBATT: Skåne - ett oljeoberoende län 2020? 

Medverkande: landshövding Göran Tunhammar, regionråd Pia Kinhult (m), regionråd Uno Aldegren (s),  
regeringens vindkraftsamordnare Lennart Värmby med flera

18.00 Dagen avslutas 

Detaljerat program finns på www.ek-skane.se/energiting



Utställning med marknadsledande företag

Företag och organisationer från energibranschens 
alla områden finns på plats i en för dagen 
arrangerad utställning där du som deltagare 
kan få svar på dina egna specifika frågor om 
energibesparande produkter och tjänster.

På plats i utställningen är bland annat:

Bauer Watertechnology
www.bauer-wt.com

Beijer Electronics
www.beijer.se

Biogas Syd
www.biogassyd.se

CEISS
www.ceiss.se

Energimyndigheten
www.energimyndigheten.se

EVU Energi & VVS Utveckling i Lund
www.evu.se

Exoheat
www.exoheat.se

Hållbar mobilitet Skåne
www.hmskane.se

Hållbar utveckling Skåne
www.hutskane.se

Länsstyrelsen i Skåne län
www.m.lst.se

Malmö stad – Stadsfastigheter, miljöförvaltningen
www.malmo.se

Plönninge naturbruksgymnasium
www.plonningebioenergi.se

Saint-Gobain Isover
www.isover.se

Sydsvenska Energiteknik
www.sydsvenskaenergi.se

Swegon
www.swegon.com

Thermia
www.thermia.se

Vattenfall
www.vattenfall.se

WSP
www.wspgroup.se

Skånes Energiting är en mötesplats för energiintresserade med spännande och stimulerande utbyte 
av såväl idéer som åsikter. Arrangör är Energikontoret Skåne, en enhet på Kommunförbundet Skåne 
med syfte att verka för energieffektivisering och ökad användning av förnybara energikällor i regionen. 



Anmälan

Tid: Tisdag 19 juni 2007, kl. 9.00-18.00. Registrering från 8.30. 

Plats: Stadionmässan – Europaporten Kongresscenter, Malmö, Stadiongatan 25

Kostnad: 900 kr exkl. moms. Inkluderar kaffe och lunch. Faktureras i efterhand.

Anmälan: Anmälan görs via vår hemsida www.ek-skane.se/energiting.  
 Sista anmälningsdag är fredag 8 juni.  Anmälan är bindande. 

Mer info: Tel 046-71 99 53, energiting@ek-skane.se , www.ek-skane.se/energiting

För mer information och anmälan 
www.ek-skane.se/energiting

Skånes Energiting stöds av 

SKÅNES ENERGITING


