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COOPENERGY Nyhetsbrev Nr 5: Nya energivideos är publicerade!
Här kommer femte upplagan av Coopenergys nyhetsbrev.
I detta nummer kan ni läsa mer om:


Riga-besök i Luleå.



Nya filmer om energiinitiativ i
partnerskap





Senaste energinytt från Europa



Aktuellt- Coopenergy i Paris



Engagera dig!

Open Calls: coachning och utbildning via
EU-projekt.

Om du vill dela med dig av nyheter om era hållbara energiprojekt och partnersamarbete,
kontakta oss på: climate.change@kent.gov.uk

Riga-besök i Luleå
En del i Coopenergy består i att utbyta erfarenheter mellan partners i projektet och regioner som inte är partners.
Energikontor Norr har haft utbyte med Riga i Lettland och Dalarna. Den 6-8 oktober besökte tre kommunrepresentanter från
Riga Luleå, och fokus för programmet var hur planer och
strategier tas fram i bred samverkan. Luleå kommuns
översiktsplan, den regionala trafikstrategin och gemensam
vindkraftsplan för två kommuner var några av punkterna.
Den nya tankstationen för biogas och anläggningen på
Uddebo besöktes också innan det var dags för Rigavännerna att åka hem.

Läs mer på vår hemsida

http://www.energikontornorr.se/projekt/coopenergy
Tillbaka

Nya filmer om energiinitiativ i partnerskap
COOPENERGY partnerskapet har testat olika sätt att
samverka kring alternativa energilösningar och
projekt i sina respektive regioner, för att stötta de
regionala och lokala myndigheter så att de blir bättre
på att samarbeta kring hållbar energiplanering.
I varje Prezi-video förklarar Coopenergy partners hur
de har reviderat den regionala energiplanen i
samverkan med lokala och regionala offentliga
myndigheter och även med andra nyckelaktörer – och
en beskriver en del av de energiåtgärder som har
utvecklats i partnerskapet.

Coopenergy is not affiliated with or sponsored or endorsed by
Prezi

Se alla filmer på vår hemsida: http://www.coopenergy.eu/content/coopenergy-videos
På vår YouTube-kanal finns fler filmer: http://bit.ly/COOPENERGY_YouTubeChannel
Tillbaka

Open calls: coachning och utbildning via EU-projekt
Två EU-projekt har skickat ut förfrågningar till intresserade privatpersoner eller organisationer att ansluta till deras projekt
genom ett gemensamt utbyte, för att utbyta erfarenheter runt olika energiområden.


Data4Action projektet bjuder in lokala myndigheter och
energidataleverantörer att delta i ett gemensamt utbyte med
en Data4Action expert partner och erhålla anpassat stöd
rörande deras hållbara energiplanering. Allt stöd kommer att
vara anpassat till regionens behov. Om ni är intresserade av att
delta ska ni anmäla er genom att fylla I en enkät, senast 25
oktober. Läs mer: http://www.nenet.se/projekt/data4action



50000&1 SEAPS projektet har sjösatt ett nytt
coachningsprogram för att hjälpa kommuner och regioner att
integrera deras Energy Management Systems (EnMS) och
Sustainable Energy Action Plans (SEAPs). Det skräddarsydda
programmet kommer att hjälpa regioner att integrera EnMS och
SEAPs enligt ISO 50001 energy management standard. De som
vill delta kommer att gå en tvådagarsutbildning och få tillgång
till verktyg och goda exempel från 50000&1 SEAPs.

För mer information om coachningsprogrammet, kontakta 50001seaps@iclei.org eller läs
broschyren: http://bit.ly/1FK03b9
Tillbaka

Senaste energinytt från Europa


Den Europeiska kommissionen (EC) har publicerat en delrapport om hur det går för EUs medlemsländer att nå
EU2020 målen on förnybar energi. EC konstaterar att EU är på väg att nå målen.
Läs rapporten på EC webbsida: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5180_en.htm



ISO 14001 Miljöledningssystem har omarbetats och en ny version finns tillgänglig.
Läs mer om ISO 140001 online: http://bit.ly/1goPP3Z



I våras höll ManagEnergy project en offentlig workshop om innovativ finansiering för energieffektivisering och
förnybar energi.
Se presentationer och filmer från dagen online: http://bit.ly/1MIU06r

Tillbaka

På gång


COOPENERGY Slutkonferens (3 december 2015) – vår slutkonferens kommer att vara i Paris, under den mycket
efterlängtade klimatkonferensen (COP21). Konferensen ska visa hur sju europeiska regioner har arbetat med att uppnå
en bättre samverkan mellan regionala och lokala myndigheter i framtagandet av exempelvis hållbara energiplaner
(SEAPs)
Läs mer och registrera dig för eventet online: http://bit.ly/1O4MvZd



Norrbottens regionala energi-och klimatstrategi ute på remiss! Under 2015 har ett arbete pågått med att uppdatera
den regionala energi- och klimatstrategin genom bl a ett antal regionala workshops. Förslaget är nu ute på remiss, och
synpunkter kan lämnas t o m den 26 november. Förslaget kan fås genom att kontakta Ylva Sardén på Länsstyrelsen.



Norrbottens energikontor AB har bytt namn! Vi heter nu Energikontor Norr AB, men vårt uppdrag och våra ägare är
desamma. Vi kommer att fortsätta vårt arbete som en regional energiaktör med fokus på energieffektivisering, ökad
användning av förnybar energi och stimulera till att fler jobbtillfällen skapas inom den gröna sektorn. Våra målgrupper
är i första hand SMF och offentlig sektor. Kontakta oss gärna! Vår nya adress är www.energikontornorr.se

Läs om de senaste händelserna runtom i Europa i vår eventkalender:
http://www.coopenergy.eu/events

Tillbaka

Bli engagerad!
Anmäl dig kostnadsfritt på vår Coopenergy samverkansplattform för att ta del av
ytterligare verktyg och hjälpmedel för energiplanering och de senaste CoopEnergy
nyhetsbreven.
Anmäl dig här
Tillbaka

This newsletter is produced by the COOPENERGY project.
If you no longer wish to receive this bulletin, please Unsubscribe

The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European
Union. Neither the EACI nor the European Commission are responsible for any use that may be made of the information contained therein.

