månadens energikrönika Saga Ekelin

EFTERLYSNING:

Var ﬁnns ni, alla
energirådgivare?

V

i är många som i vår dagliga gärning arbetar med energieffektivisering och rådgivning i olika former. Vi är tusentals
individer och företag som engagerar oss
för ett energieffektivare Sverige. Alla behövs vi för
att arbeta på olika fronter och med olika grupper.
De som behöver råd och hjälp är allt från privatpersoner, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar,
företag till industrier med mera. Tillsammans når
vi många grupper på olika sätt. Detta arbete är
mycket viktigt och budskapet om energieffektivisering kan behöva nötas in många
gånger.
För att nå de nationella energi- och miljömålen krävs arbete på ﬂera områden.
En viktig del är att genom energieffektivisering göra det lättare att försörja
resterande energibehov med förnybara
energikällor. Att se till att nytillkommande
bebyggelse blir energieffektiv är inte svårt,
utmaningen ligger i beﬁntlig bebyggelse, som också står för en mycket
stor energianvändning i dag.
Trots att vi är så många som
arbetar med dessa frågor går
inte arbetet tillräckligt fort
framåt. Vi behöver samla oss
för att med stöd av varandra
öka takten och gå från ord till
handling. I november kommer Energirådgivarnas årliga
kongress att arrangeras i Stockholm. Tema för kongressen
är ”Framtidens energirådgivning – Hur går vi från råd till
genom förande av åtgärder?”.
Kongressen är öppen för alla, både
medlemmar och andra som är engagerade i energiarbete.
Energirådgivarna är en ideell
förening som samlar energirådgivare från alla yrkeskategorier. Vi
arbetar för att samhället ska bli så energieffektivt som möjligt och att miljöpåverkan ska bli så liten som möjligt.
Vi organiserar studiebesök, workshops,
debatter och utbildningar. Vi arrangerar
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en årlig kongress, vi bedriver lobbying och är ofta
remissinstans till myndigheter. Vi har en hemsida,
ger ut nyhetsbrevet Dialog och uttalar oss i media
med debattartiklar. Vi skriver även denna krönika i
varje nummer av VVS-Forum.
Tack vare våra medlemmar kan vi bedriva denna
verksamhet. Ju ﬂer medlemmar vår förening har,
desto starkare skulle vår röst vara i samhället och
media, och med det skulle vi kunna erbjuda ännu
ﬂer intressanta och utvecklande arrangemang
till våra medlemmar och andra. Vi är också
intresserade av att få veta vad ni alla behöver för stöd av oss. Vad vill ni att vi ska
satsa på? Mer av det vi redan gör eller
nya idéer och förslag? Vi vill ﬁnnas för
er!
Angående kongressen i november
så har medlemmar ett rabatterat pris för
deltagande. Men även de som ännu inte är
medlemmar är välkomna att anmäla sig. I
anmälningsavgiften ingår då ett medlemskap i föreningen för 2015. Studerande
har en kraftigt rabatterad deltagaravgift. Mer information om kongressen,
och hur man anmäler sig, kommer
under hösten på vår hemsida. Där
kan du även anmäla intresse för
medlemskap, läsa om våra aktiviteter, hitta våra nyhetsbrev
och artiklar med mera,
www.energiradgivarna.com.
Våra medlemmar ﬁnns bland
annat inom följande områden:
Kommunala energi- och klimatrådgivare, energideklaranter,
OVK-kontrollanter, skorstensfejare, energisamordnare/-strateger,
miljöinspektörer, fastighetsskötare, energikonsulter, energibolag, leverantörer och återförsäljare av energieffektiviserande
utrustning.
Kom med oss! Låt oss köra
igång!
Saga Ekelin, kassör
Energirådgivarna

