


Program
• Välkomstord och introduktion till

kampanjen
Anna von Zweygbergk, Valonia

• Solel i husbolag
Ville Lavonen, Åbo yrkeshögskola

• Laddningsstationer och lagstiftning
Kristel Pynnönen, 
Finlands fastighetsförbund

• Laddning av elbilar i bostadsbolag
Hans-Alexander Öst, Vasa Elektriska

• Frågor och diskussion

• Vänligen håll din
mikrofon och kamera 
avstängd när du inte
pratar.

• Frågor och
kommentarer kan
ställas i chatten.

• Webbinariet spelas in.

• Tack



Regional energirådgivning
• Webbinarierna är en del av de regionala 

energirådgivarnas och Motivas kampanj för 
husbolag som äger rum under våren 2021.

• Kampanjen ger husbolag information och 
diskussionsmöjligheter om olika 
energilösningar i form av

• webbinarier
• informationsmaterial

• Material till invånare kommer på svenska i april
• forumverksamhet

• Valonia ger lokal energirådgivning i Egentliga 
Finland, Ramboll i Nyland, Päijät-Häme samt 
Kymmenedalen och Thermopolis i 
Österbotten.

Egentliga Finland:

Liisa Harjula, Valonia

liisa.harjula@valonia.fi

tel. 040 182 0412

Nyland, Kymmenedalen, Päijät-Häme:

Ramboll Finland

energianeuvonta@ramboll.fi

Mellersta Österbotten, Österbotten
och Södra Österbotten:
Lea Hämäläinen och Sauli Jäntti (på 
svenska), Thermopolis

info@thermopolis.fi

tel. 040 047 1740



Forumverksamhet för husbolag
• Husbolagsforum är en informell mötesplats för företrädare av husbolag i ett distrikt eller 

område.

• Syftet med forumverksamhet är att dela erfarenheter och information samt ta reda på 
olika samarbetsmöjligheter.

• Exempel på ämnen: energieffektivitetsåtgärder, energirenoveringar, investeringar 
i solel, laddningstationer eller jordvärme, gemensamma upphandlingar

• Varje husbolag beslutar om sitt deltagande i forummöten och verksamheten baseras på 
volontärarbete.

• Husbolagen bestämmer gemensamt om verksamhet och bestämmer vilka ämnen som ska 
behandlas.

• Den regionala energirådgivaren kan hjälpa med samordnandet av första mötet.



Ny energisyn för husbolag
• Energisyn för husbolag är en lätt och förmånlig

service, som består av ett besök av en VVS-specialist 
på fastigheten, mätningar samt analys av 
energiförbrukning baserat på 
förbrukningsövervakning.

• Husbolaget får ett rapport om observationerna som
gjorts samt förslag för åtgärder.

• OBS. Om du är intresserad av att anmäla ditt
husbolag till en gratis pilotsyn, kontakta din
energirådgivare.



Nästa webbinarie 31.3

Husbolagets energirenoveringar och tillgängliga stödmöjligheter
• Välkomstord och introduktion, 

Patrik Majabacka, Greenflame consulting/ Thermopolis Oy

• Energirenovering i husbolag, 

Isak Snikars, Ingenjörsbyrå Snickars

• Energisyn i husbolag, 

Kenneth Grönberg, Ramboll Finland

• Stödmöjligheter för energieffektivitetsåtgärder, 

Katja Lauronen, ARA (video)

• Frågor och diskussion



Egentliga Finland:

Liisa Harjula, Valonia

liisa.harjula@valonia.fi

tel. 040 182 0412

Nyland, Kymmenedalen, Päijät-Häme:

Ramboll Finland

energianeuvonta@ramboll.fi

Mellersta Österbotten, Österbotten
och Södra Österbotten:
Lea Hämäläinen och Sauli Jäntti (på 
svenska), Thermopolis
info@thermopolis.fi
tel. 040 047 1740

Frågor?
Kontakta din regionala
energirådgivare:


