
Blekinge Landsbygdsutvecklare  anordnar tillsammans med projektet Driv i Blekinge (NetPort Science Park) och kommunernas 
energirådgivare och miljösamordnare  ”Energi on Tour”.  Tanken är att göra nedslag i Blekinges samtliga fem kommuner med 
temat energi, utveckling och landsbygd. Du som är aktiv i ett företag på landsbygden är välkommen till en intressant kväll i 
energins tecken.  

Energifrågor och hållbara energilösningar på landsbygden är viktiga och vi vill med dessa träffar sprida inspiration och informa-
tion om vad som är aktuellt och möjligt inom området energi. Vi vill även fånga upp  landsbygdsföretagens behov och önske-
mål kopplat till energi- och landsbygdsutveckling. Detta gör vi genom att vid varje tillfälle bjuda in en inspirationsföreläsare 
och avsluta kvällen med en workshop som vi sedan ska följa upp med nya initiativ.  Vi startar i Karlskrona den 22 november. 

22 november, Karlskrona, Bubbetorps gård  
Lars Ivarsson, Energi- och klimatrådgivare. Solceller i Sverige? Kan det fungera? 
 
24 november, Ronneby, Pensionat Järnavik 
Joakim Granefelt, Alvesta Biogas. Biogasproduktion möjligheter och utmaningar
 
29 november, Karlshamn, Södra Hoka    
Conny Berg, VD Coop Karlshamn. Coop Karlshamns hållbarhetssatsning
 
1 december, Sölvesborg,  Nogersunds hamn, Vita boden 
Stan Weyns, VD Biolectric Sweden AB. Automatiska och småskaliga biogasanläggningar

6 december , Olofström, Röshults vedugnsbageri    
Malin Åman, Styrelseordförande SolectPower. Solceller. Ett bättre tänk ger bättre verklighet

Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Blekinge informerar om de olika stödmöjligheter som finns.  
Under kvällen får ni även lyssna på respektive kommuns energirådgivare/miljösamordnare som berättar vad som är på gång i 
sin kommun. Kvällen avslutas med en workshop som leds av NetPort Science Park. 

Vi träffas mellan kl 17 – 20 och vi startar med en lättare måltid. Kvällen är kostnadsfri för dig som är aktiv i ett företag.  
Program och anmälan hittar du på www.solvesborg.se/ 14334.  Din anmälan vill vi ha senast  fem dagar innan respektive träff.   

Har du några frågor är du välkommen att kontakta Tobias Johansson, NetPort Science Park. Du når honom  på telefon 
076-580 35 30 eller  via mail: tobias.johansson@netport.se. 

VÄLKOMMEN!

Energi On Tour genom 
Blekinges landsbygd 

Vi sätter fokus på landsbygdens företag!


