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Energismarta team på Eco Now 2012
Temat för årets mässa är Smart; smarta lösningar, smarta hem, smarta produkter mm. Att e-banta sin
elräkning är också smart. Ett roligt sätt att e-banta är ta hjälp av vänner eller grannar, skapa ett lag och bli
coachad i hur just ens eget hushåll kan spara pengar och bidra till en bättre miljö. Energismarta Team är
en del av den europeiska tävlingen Energismarta grannar som startar uppvärmningen inför sin andra
omgång i samband med utställningen på Eco Now 2012.
Att banta sin elräkning är inte svårt, och pengarna man sparar kan man lätt hitta annan användning för. I tävlingen
ser lagen snabbt effekten av att släcka lampor när de inte behövs, ta bort standby-el och ha rätt temperatur.
”Det är fantastiskt roligt att se vilka stora förändringar man kan göra hemma genom att bara bli lite mer medveten”
säger Christel Liljegren, tävlingsledare på Energikontor Sydost. ”Hoppas vi ses på mässan så kan jag ge dig några
smarta och enkla tips på saker man kan göra för att spara el” fortsätter Christel.
Energismarta Grannar och Team är en tävling, där vänner, bekanta och grannar för all del, bildar lag för att under
fyra månader blir smarta energianvändare. Med inspirationsföreläsningar, veckobrev med e-tips och med stöd av
varandra får lagen massor av ny kunskap som hjälper dem att minska behovet av energi. ”Det kommer aldrig för sent
att göra så mycket som möjligt” säger tävlingens ambassadör Per Holmgren, en känd klimatprofil i Sverige och visar
på möjligheten som alla har att börja ett klimatsmart liv idag. Han menar att varje liten förbättring hos var och en av
oss ger en stor förändring globalt sett.
En finansiering från Naturskyddsföreningen är möjlig tack vare försäljning av Bra miljöval el, något som också en smart
energianvändare såklart väljer.
För mer information, kontakta: Christel Liljegren, tel 0706-20 83 08, christel.liljegren@energikontorsydost.se

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad
klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära
samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.
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