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Inbjudan digitalt möte 

Värdeskapande fastighetsförvaltning 
i offentliga fastigheter 
Datum 27 april 2021 

Tid Kl. 10-12, se program på sidan 2. 

Plats Online via Microsoft Teams – länk kommer inför mötet via epost.  

Mötet är kostnadsfritt, men föranmälan är obligatorisk. 

Anmälan Senast fredag 23 april 2021: Klicka här för att anmäla dig 

 

Nu fortsätter resan mot värdeskapande fastighetsförvaltning för 
att öka systematiken i energieffektiviseringsarbetet.  
Men hur kommer man egentligen igång? Var börjar man? Hur kan man sänka 
energianvändningen radikalt för att kunna göra underhålls- och miljöåtgärder? Hur 
finansierar man bort sin underhållsskuld och når de lokala/regionala miljömål och hur 
lyckas man finansiera åtgärder för kommande energikrav? 

 

Så många frågor, men vi får några av svaren av:  

• Håkan Olsson från Caverion, som har erfarenhet av storskaliga 
energieffektiveringsprojekt.  

• Björn Bergstrand från Kommuninvest berättar om hur offentlig sektor kan 
finansiera energieffektiviseringsarbetet via Gröna lån.  

• Dessutom deltar Olaf Jung, Nordanstigs Bostäder AB, som redan gjort 
energieffektiviseringsresan. Vad gick bra och vad var svårt? Vi får en 
direktrapport från Hälsingland! 

 

 

so 

  
Värdeskapande fastighetsförvaltning innebär att 
man reinvesterar i fastigheten för att minimera 
energiåtgången och byter ut utrustning som 
passerat sin livscykel i enlighet med 
underhållsplanen, och minimerar behovet av 
reparationer. Ett systematiskt 
energieffektiviseringsarbete helt enkelt! 
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Program  
10.00 Välkomna och kort introduktion  

10.10 Energieffektivisering i sydost  
Vad fick vi med oss från mötet 11 februari?  
Kartläggning av energiuppföljningssystem i fastigheter i sydost 
Regionala mål 
Renoveringsvågen - kommande stöd för energirenovering  

10.40 Genomförande-exempel av storskalig energieffektivisering  
Ett exempel från en kommun i Hälsingland 
Håkan Olsson, Caverion 

11.05-11.10 Kort bensträckare 

11.10-11.25 Finansiering av hållbara investeringar.  
Björn Bergstrand, Kommuninvest 

11.25-11.45 Frågestund med Kommuninvest och Nordanstigs kommun 

Björn Bergstrand från KommunInvest och Olaf Jung, Nordanstigs Bostäder AB 

11.45-12.00 Nästa tillfälle  

Sammanfattning och avslutning  

 

Det här är det andra mötet för vårt forum för er som arbetar med fastighetsförvaltning inom 
offentlig sektor som tex fastighetschef, energiexpert/driftteknik och ekonomer. Det finns ett 
behov av erfarenhetsbyte. Därför samlar vi till online-möten för att öka samverkan och för att 
stötta er i ert arbete med värdeskapande fastighetsförvaltning.  

Klicka här för att anmäla dig senast fredag 23 april 2021. 

Välkomna! 
önskar Johan Milton, Lena Eckerberg, Tommy Lindström, Stefan Olsson  

Energikontor Sydost och Ted Sjödahl, Länsstyrelsen Kalmar 

  
 

 

Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering för en minskad klimatpåverkan och hållbar 
regional utveckling. Vi är en opartisk organisation utan vinstintressen som jobbar för ett hållbart energisystem i 
samverkan med både privata aktörer och våra ägare; kommuner och regioner i sydost; Blekinge, Kalmar och 
Kronobergs län.  
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