
ENERGI- OCH MILJÖMÄSSA
www.emil.ax

Fritt inträde och deltagande  
till alla Föreläsningar
Anmälan behövs till invigningen, in-
vigningstalare Veronica Thörnroos, samt 
till första föreläsningen på fredagen, 
kontinuerlig VVS-utbildning och auktorisa-
tion på Åland. Skicka SMS för anmälan till 
tel 0400 63 44 44 senast 26/11

• Energiexpert Bengt-Erik Lövgren 
    finns på plats för gratis konsultering
• Föreläsningarna hålls i lilla auditoriet 
    i Alandica. 

• Försäljning av boken Energibesparing 
    för småhus på rätt sätt och i rätt ordning 

Båda dagarna 
kan du lämna in 
ditt namn och 
delta i lotteriet av 
en Fujitsu golv-
monterad inverter-
värmepump LVCN 
värd 3.300€ inkl 
moms montering 
ingår ej (i VVS Kyl-
centers monter) 

Deltag GRATIS och 
vinn värmepump!

Med reservation för ev. ändringar

Landskapsregerignen, miljöbyrån
Klingbergs Elektriska
Fiskarhedenvillan - Certifierade Passivhus-
byggare
Thermogaia 
JFS EL & Energi AB - NAPS solarsystem
HP Kyla och värme
TBL
Passivhus - PVC fönster
Onninen
Danfoss
Helio Zenits - Solenergi
Hebo Rör + CTC
Leacomatic 
Säker Vatten AB
Byggvaruhuset - Woody bygghandel - Orga-
nowood m.m.
Byggma Groupe - Masonitregler
UNISON - LED-belysning
VVS Kylcenter lottar ut en kraftig värmepump, 
värde 3.300€, bland besökarna m.m.
Rundbergs - Pelletsvärme
EGA utbildningar
LK-Systems
Bergkulla stiftelsen
Ålands natur och miljö (förening)

Utställare:
Fredag:
09.30–10.30 Invigning av minister Veronica Thörnroos och 
 Kontinuerlig VVS-utbildning och auktorisation på Åland  
 - installera VVS på ett säkert sätt
10.30–11.30 Leif Kumlin - Energieffektivare byggnader/byggande
11.30–12.30 Gunnar Isaksson - Masonit BEAMS/REGLER, bygg energisnålt 
 med rätt material
12.30–13.30 Bengt-Erik Lövgren ”Så här sparar du 1000-tals euro, bioenergi är 
 framtidens bränsle”
13.30–14.30 Markus Andersen - NAPS solenergi för eget bruk och inmatning
 i nätet
14.30–15.00 Leif Norqvist - Bergkulla stiftelsen, energihus och vindenergi
15.00–16.00 Olle Löfdahl - Ny teknik skapar nya möjligheter för energibesparing, 
 målbart keramiskt ytskikt för inom- och utomhusbruk eller ”Bygg  
 Åland med in i rymdåldern”
16.00–16.30 Kent Abrahamsson - LED-belysning, minska energiåtgången vid 
 byggen
Lördag:
09.30–10.00 Kent Abrahamnsson - LED-belysning och lampor
10.00–11.00 Olle Löfdahl - Ny teknik skapar nya möjligheter för energibesparing,
 målbart keramiskt ytskikt för inom- och utomhusbruk
11.00–12.00 Michael Staffas - certifierade passivhusbyggare, Fiskarhedenvillan
12.00–13.00 Kristin Åberg-Nilsson - t.f. fastighetschef i Danderyd, Skogsglän-
 tans förskola, kommunens första passivhussatsing 
13.00–14.00 Leif Kumlin - Energibesparing för småhus på rätt sätt och i rätt 
 ordning
14.00–14.30 Leif Norqvist - Bergkulla stiftelsen, energihus och vindenergi
14.30–15.30 Ebba af Petersens - Teknik för enskilda avlopp, exempel på lös-
 ningar för Åland
15.30–16.30 Bengt-Erik Lövgren - ”Detta trodde du inte om bioenergi? 
 Räddar jobben och bygger din framtid”
16.30–17.30 Markus Andersen - NAPS solenergi för eget bruk och inmatning

alandica kultur och kongress
ÅLAND ENERGY WEEKEND 2014 

Fredag 28/11 kl 9-19  
lördag 29/11 kl 9-18 

Energi & miljötekniska föreningen i landskapet Åland r.f.

Föreläsare: Föreläsningarna är begr. till 200 personer


