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Vi gör’t i resurseffektiva Östergötland
Projektet handlar om att i Östergötland finns det
mycket kunskap inom miljöteknik, gröna näringar och
hållbarhetsfrågor –både inom företag, universitet
och organisationer. Så här beskriver aktörerna bakom
projektet syftet:
” Vi som står bakom plattformen Vi Gör´t är Cleantech
Östergötland, Vreta Kluster och Energikontoret Östra
Götaland. Vi är tre olika organisationer som alla på olika
sätt arbetar inom miljöteknik och gröna näringar. I våra
nätverk finns många fantastiska företag, forskare och
utvecklingsprojekt som vi vill bidra till att göra synliga för
fler. På så sätt kan fler få tillgång till kunskap, fler affärer
kan göras, fler jobb kan skapas och mer hållbar utveckling
kan bli verklighet!”

I RESURSEFFEKTIVA ÖSTERGÖTLAND

Envima är redaktör i projektet med tjänster som:
• Grafisk profil
• Hemsida & sociala medier
• Annonsering
• Texter
• Foto
• Grundläggande stöd i kommunikationsprocesser
Behöver ni hjälp med miljö- och hållbarhetskommunikation?
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Energifabriken gör tusentals mil
fossilfria - varje dag
Vi tror på en snabb omställning från fossila bränslen
till förnybara alternativ.
Våra drivmedel kommer från restprodukter eller
raps som odlas på våra åkrar.
Tillsammans med våra kunder minskar vi utsläppen
och bidrar till ett hållbart Sverige.
På Energifabriken vet vi att steget kan kännas stort i att
byta ut fossila drivmedel mot förnybara. Därför stöttar vi
våra kunder hela vägen i omställningen till HVO eller RME.
Energifabriken är ett gott exempel på hur bra vi är på
hållbarhet, miljöteknik och gröna näringar i Östergötland.

100% förnybara bränslen

Läs mer på vigört.se och energifabriken.se

Miljö- och hållbarhetskonsulter
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