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Smarta energiloopar nyttjar energisystemet till fullo. 
Halvera energianvändningen i miljonprogrammet – så här gör du!

Oväntad utveckling – hyresgästportal blev startskott för den smarta staden.
Strategisk styrning för energismart stad - Växjös fyra nycklar till framgång.
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WEBBINARIUM I FYRA FRISTÅENDE DELAR 

ENERGISMART STAD 
Den 27 maj 2020 erbjuder Växjö kommun ett webbinarium i fyra fristående delar.  Webbina-
rierna presenterar hur Växjö i samverkan med olika parter, har testat innovativa åtgärder för 
att bli en energismart stad. Välkommen att delta i ett, två eller alla. Inspiration för fastighets-
bolag, stadsnätsägare, energibolag och kommuner.

Hur kan vi optimera nyttan av den producerade 
energi? Växjö Energi presenterar två innovativa 
lösningar för att nyttja energin i systemet i flera 
steg. Stadsnätägaren Wexnet kan erbjuda gröna 
datatjänster tack vare den biobränslebaserade 
fjärrkyla-loopen. 

Samarbetet mellan Växjö Energi och Växjöbostä-
der har bidragit till en energimix av lågtempere-
rad fjärrvärme, värmeåtervinning från avlopps-
vatten och kombipaneler för solel/värme. 

Webbinariet ger inspel och inspiration att hitta 
den egna potentialen för smarta energiloopar.

27 maj 2020 kl. 09:00 – 10:15. Anmäl dig här

Smarta energiloopar nyttjar 
energisystemet till fullo

energismartstad.se

Renovera smart, använd totalmetodiken och få 
med innovativa lösningar som lyfter din energi-
renovering. Växjöbostäder berättar om hur de 
genom en mix av traditionella och innovativa 
energieffektiviseringsåtgärder lyckades sänka 
energiförbrukningen med mellan 50 – 70 % i 
kvarteret Alabastern.

27 maj 2020 kl. 11:00 – 12:00. Anmäl dig här

Halvera energianvändningen i mil-
jonprogrammet – så här gör du!

Interface of life är både en visualiseringsplatt-
form för hyresgästers energiförbrukning samt 
en kommunikationsplattform för dubbelriktad 
kommunikation mellan hyresgäster och Växjö-
bostäder. 
Plattformen möjliggör också en systematisk 
insamling av data från fastighetens olika system 
samt möjlighet att styra dem. 

Det som var tänkt som en pilot i 300 lägenheter, 
installeras nu i Växjöbostäders alla 9000 lägen-
heter. Systemet har blivit en språngbräda för 
Växjös utveckling mot den smarta staden.

27 maj 2020 kl. 13:30 – 14:30. Anmäl dig här

Oväntad utveckling – hyresgästportal 
blev startskott för den smarta staden

Växjö kommun har tagit ett helhetsgrepp för 
hållbara, energismarta städer för minskad ener-
gianvändning. Men en kommun kan inte ensam 
nå sina klimatmål. 
Nyckeln till framgång är att skapa förutsättning-
ar för samverkan mellan interna och externa 
aktörer. Att ha en långsiktig politisk vilja och 
översätta denna till konkreta åtgärder.  

Webbinariet handlar om de drivkrafter och möj-
ligheter som finns för att stärka sina resultat och 
ta ytterligare ett steg.

27 maj 2020 kl. 15:00 – 16:15. Anmäl dig här

Strategisk styrning för energismart stad 
- Växjös fyra nycklar till framgång

http://simplesignup.se/event/167217-smarta-energiloopar-nyttjar-energisystemet-till-fullo
http://energismartstad.se
http://simplesignup.se/event/167216-halvera-energianvaendningen-i-miljonprogrammet-saa-haer-goer-du
http://simplesignup.se/event/167218-ovaentad-utveckling-hyresgaestportal-blev-startskott-foer-den-smarta-staden
http://simplesignup.se/event/167215-strategisk-styrning-foer-energismart-stad-vaexjoes-fyra-nycklar-till-framgaang

