KOMMUNIK ATION - REFERENS

Framtidens solel i Östra Mellansverige
Detta projekt har som mål att öka investeringstakten av solel
i små och medelstora företag i Östra Mellansverige (Uppsala
län, Västmanlands län, Örebro län, Södermanlands län och
Östergötlands län).
För att uppnå detta mål har tre delmål identifierats som
ligger till grund för de aktiviteter som ska genomföras i
projektet: De är:
1. Att främja investeringar i solel i små och medelstora
företag genom olika utvecklingsinsatser som direkt
eller indirekt leder till att konkreta investeringar
genomförs.
2. Att öka kunskapen om solel hos alla relevanta aktörer
för att skapa en större generell förståelse om solel och
dess potential, hur man genomför ekonomiskt och
tekniskt lämpliga investeringar, hur man kan använda
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sig av olika systemlösningar och nya innovationer,
kännedom om goda exempel etc. Denna kunskap kan
sedan användas till förändringsarbete inom olika
organisationers verksamhet och som ett resultat av
detta kunna ge bättre stöd till små och medelstora
företag. Denna kunskap kan även användas direkt i
förändringsarbete inom små och medelstora företag.
3. Att bygga upp ett nätverk kring solel i Östra Mellansverige
med relevanta aktörer från privat, offentlig och ideell
sektor som är så pass starkt att det kommer att leva
kvar efter det att projektet avslutats.
Envima sköter kommunikationen i projektet
med tjänster som:
• Grafisk profil
• Hemsida
• Nyhetsbrev
• Grundmallar
• Grundläggande stöd i kommunikationsprocesser
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Frodeparken - Uppsalahem, Nordens största solcellsfasad

Behöver ni hjälp med miljö- och hållbarhetskommunikation?
		
		
		
		
Kontakta: Mikael Larsson
		
Kommunikatör
		
Tel: 0768-31 39 31
		
mikael.larsson@envima.se

Vill ni minska er miljöpåverkan
och samtidigt stärka ert varumärke?
Producera er egen solel!
Kom och lyssna på ett seminarium och lär er hur det fungerar
att producera egen el med hjälp av en solelanläggning.

NÄR:

Ni får också möta andra som berättar om sin anläggning samt
leverantörer som ställer ut och informerar om sina produkter.

VAR:

Seminariet anordnas av kommunen och Energikontoret i
Mälardalen och riktas främst till små och medelstora företag
men alla intresserade är välkomna!

ANMÄLAN:

LINKÖPING Gjuterigatan 1d, 582 73 Linköping, tel: 013-37 67 60
STOCKHOLM Tullvaktsvägen 2, 115 56 Stockholm, tel: 08-19 87 66
envima.se

Miljö- och hållbarhetskonsulter
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Vill du göra
hållbara affärer?

