
 

 
 
Vi arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och 
hållbar regional utveckling. Vi är en organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart 
energisystem i samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner, landsting och 
regionförbund i sydost.  

 

 

 

 

 
Inbjudan: Elförsörjning Kalmar län 
Så kan företag påverka sina elkostnader 
 
På seminariet presenteras en förstudie om Kalmar 
läns elsystem och ges exempel på vad du som 
företagare kan göra för att minska konsekvenserna 
av stigande elpriser med mera. Seminariet inleds 
med frukost och avslutas med en diskussion. 
Seminariet/webbinariet riktar sig till företagare, 
politiker och tjänsteman i Kalmar län, samt till 
media och övriga intresserade!  
Du kan delta på plats eller via länk. För dig som 
deltar på plats bjuds det på frukost. Anmäl dig via 
länken senast 8 september! 

Välkommen! 

 
Gästföreläsare 

 

Caroline Kullman, 
Marknadscontroller 
Kalmar Energi 

 

 

 

Anders Borgehed 

Regionchef Policy 
Sydost 
Handelskammaren 
 

 

Johannes Gutman   

Teknisk Chef / 
Technical Manager  

AB Åbro Bryggeri 

 

Andreas Molin  
Grundare/teknisk 
expert 

PPAM Solkraft 

Elförsörjning Kalmar län 
DATUM: 15 september 
TID: 08.00 – 10.30 ca 
PLATS: Rum Utblicken, Bredbandet 1, 
Varvsholmen i Kalmar, eller via länk 
ANMÄLAN: Klicka på den här länken för 
att anmäla dig.  

https://simplesignup.se/event/195263-elfoersoerjning-kalmar-laen-saa-kan-foeretag-paaverka-sina-elkostnader
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Elförsörjning Kalmar län  

Program  
08.00  Kaffe och smörgås serveras 

08.30 Johan Milton mfl Energikontor Sydost  
Presentation av resultaten i förstudien Elförsörjning Kalmar Län 

08.55 Caroline Kullman, Kalmar Energi, Elpriser nu och framåt 

09.10 Johannes Gutman, Åbro bryggeri (via länk) berättar hur man agerat för att 
minska verksamhetens energianvändning och snart har ett överskott av el 

09.20 Andreas Molin, PPAM Solkraft. Producera egen el med solceller - praktiska tips 
och råd för att optimera din investering! 

09.35 Anders Borgehed, Handelskammaren 
Hur vi stöttar företagen i deras energiarbete 

09.45 Paus 

09.55 Samtal om hur vi jobbar vidare 

Ca 10.30 Avslutning - Tack! 

 

OBS! Seminariet kommer att spelas in. 

För frågor, kontakta: Kerstin Eriksson kerstin.eriksson@energikontorsydost.se, tel. 070–620 83 07 
              Johan Milton johan.milton@energikontorsydost.se, tel. 070-810 58 00 

 

Seminariet arrangeras av Energikontor Sydost med stöd av Region Kalmar län och europeiska 
regionala utvecklingsfonden.  
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