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Gårdagens klimatdialog – hur gick det? 

• Vi går igenom utvärderingen (21 av 53 har svarat) och reflekterar i 
gruppen 

• Deltog rätt personer på frukostmötet, någon som saknades?

Nästa frukostmöte - planering

Tema, datum, talare, plats, vilka bjuda in

Lokal klimatarbetsplan

Plan att skicka till Prisdialogens kansli

Övriga frågor

Nästa möte
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Gårdagens klimatdialog – hur gick det? 

Vi är nöjda med premiären. Positiva svar i utvärderingen (bifogas)!

Att tänka på inför fortsättningen: 

• Vi vill bidra till regionens och kommunens energi/klimatmål men vi vill avgränsa vårt fokus till fastigheter som t ex 
uppvärmning, el 

• Vi ska hålla oss ifrån den stora transportutmaningen (men kan ha med transporter/parkering kopplat till 
fastighetsanvändning)

• Vi vill åstadkomma konkreta åtgärder som deltagarna kan genomföra men vi ska undvika en lång handlingsplan som vi 
sen ska följa upp

• Våra möten ska främst visa på konkreta lösningar som går att genomföra i Växjö och som bidrar till 
klimatomställning/hållbart energisystem/energieffektivisering

Deltog rätt personer på frukostmötet, någon som saknades?

Bred uppslutning på första mötet tack vara Sustainable Smålands sändlista. Vi upplevde en god blandning av regional 
aktörer i energi- och fastighetsbranschen samt akademi.
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Nästa frukostmöte, nedan processgruppens förslag:

Frukostmöte 4 februari 07.30-09.30.

Tema: ”Den smarta fastigheten”

Möjliga deltagare:

• Ready/Alabastern (Växjöbostäder och Wexnet). 

• DIACCESS Nytt EU-projekt på 3 år. (Vöfab och Goda Hus)

Preliminärt på Växjö Energi igen. Om kopplat till studiebesök ev bokar vi aula/klassrum el liknande 
för inledningen.

Julia tar kontakt med ovan organisationer. Erika kollar med Vöfab.
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Lokal klimatarbetsplan

Vi håller på att ta fram en plan att förmedla till Prisdialogens nationella kansli. Julia 
kommer  förmedla senaste version till processgruppen för synpunkter.

Övriga frågor

Inget för dagen

Nästa möte

24 okt klockan 15.
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Anteckningarna är skrivna av Julia Ahlrot, Växjö Energi. 

Anteckningarna justeras av Erika Borginger, Vöfab.

GODKÄNNANDE


