ÅTTA RÖSTER OM

Energieffektiva företag –
Jämtland Härjedalen

»Vi vill få ett bättre klimat för både gäster
och personal«
HOTELL HAMMARSTRAND AB, RAGUNDA KOMMUN
Åtgärd för energieffektivisering: Ventilation, strålsamlare, motorvärmarstolpar,
isolering, fönster och armaturer.
– Med investeringen vill vi få ett bättre klimat för både gäster och personal.
Vi sparar både elförbrukning samt vattenförbrukning som båda är energi
tjuvar, miljöbovar och plånbokstömmare. Investeringen sparar 144 000
kWh/år och gör oss till ett »energismartare« hotell & restaurang, och förhoppningsvis ett mer attraktivt val för våra gäster, säger Carola Nilsson,
en av ägarna till Hotell Hammarstrand.
– Stödet är oerhört viktigt, det var helt avgörande för att vi skulle ta
första steget och göra satsningen. Det finns alltid något sätt att spara
energi, det gäller bara att komma på bra lösningar. God hjälp finns att
få vid behov, säger Carola Nilsson.

Carola Nilsson driver Hotell Hammarstrand
AB i Ragunda kommun. Foto: Håkan Wike

»Med stödet kunde vi gå från ord till handling«
FASTIGHETSBOLAGET ODENSKOG AB, ÖSTERSUNDS KOMMUN
Åtgärd för energieffektivisering: Ventilation.
– Vi gjorde en energikartläggning som visade på att just den här investe
ringen skulle spara mycket energi, och vår energibesparing uppskattas bli
ungefär 821 000 kWh/år. Företagsledningen hade funderat ganska länge
på att byta ut vårt gamla ventilationssystem och när vi fick höra att det
fanns möjligheter att söka stöd kunde vi gå från ord till handling, berättar
Kenneth Wikström, ägare Fastighetsbolaget Odeskog ab.
– I dag har vi ungefär ett 40-tal företag i våra lokaler och den här
investeringen kommer att förbättra arbetsmiljön avsevärt. Mitt tips till
andra företag är att ta en första kontakt med Region Jämtland Härjedalen
så hjälper dom dig vidare, säger Kenneth Wikström.

Fastighetsbolaget Odenskog AB äger och
hyr ut sina lokaler till företag i Odenskog,
Östersund.

»Vår energikostnad kommer att minska med
minst 200 000 kronor per år«
HAKFELT PRODUKTION AB, BRÄCKE KOMMUN
Åtgärd för energieffektivisering: Nytt ventilationssystem med till- och frånluft
samt värmeåtervinning.
– Vår energikostnad kommer att minska med minst 200 000 kronor per
år, och troligtvis mer, då vi kan gå ner i effekttaxa på fjärrvärmen. Mitt
tips är att tveka inte att ta hjälp från andra. Man får mycket bra hjälp av
Region Jämtland Härjedalen inför ansökan och av att kontakta någon
som genomfört en energieffektivisering, säger Fredric Hakfelt, vd Hakfelt
Produktion ab.
– Ett ekonomiskt stöd till investeringen är helt avgörande för oss, då
vi är ett växande företag, och därmed går en stor del av våra resurser till
att utveckla produktionen. Även om man inser vikten av att göra miljö
investeringar så skjuter man på så här stora projekt. Bara kostnaden för
Energikartläggningen kan vara avskräckande trots vikten av den, avslutar
Fredric Hakfelt.

Fredric Hakfelt driver företaget tillsammans
med brodern Pontus vars verksamhet är
legotillverkare med laser- och gasskärning i
Bräcke, Bräcke kommun.
Foto: Hakfelt Produktion AB

»Utan stödet från Jämtland-Härjedalen hade
vi aldrig vågat satsa på framtiden«
ÅRE SKIDFABRIK AB, ÅRE KOMMUN
Åtgärd för energieffektivisering: Ventilation, kompressor,
isolering och frysrum.
– Ett av våra delägarmål på Åre Skidfabrik är; »Åre Skidfabrik ska tillverka
kvalitetsprodukter som vi som ägare kan stå för«. Därför strävar vi efter
att göra så bra skidor som möjligt med minsta möjliga negativa miljöpå
verkan. Den största anledningen till vår investering är så klart att minska
vår klimatpåverkan, men även som liten nischaktör profilera oss gentemot
våra kunder som ett miljösmart val och i slutänden även minska kostnader
i tillverkningen, säger Carl Geijer, vd Åre Skidfabrik ab.
– Vi räknar med att halvera vår energiförbrukning i fastigheten, vilket
motsvarar cirka 125 000 kWh. Att bedriva en liten nischverksamhet i inre
Norrland är i sig en utmaning och utan stödet från Jämtland-Härjedalen
hade vi aldrig vågat satsa på framtiden som vi gör idag. Ta er tid och gör
förarbetet noggrant och ta hjälp från Jämtland-Härjedalens väldigt kom
petenta energirådgivare, säger Carl Geijer.
Åre Skidfabrik AB tillverkar skidor för främst
alpin åkning i Såå, Åre kommun.
Foto: Håkan Wike
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»The whole team at Region Jämtland Härjedalen
was of big help«
NATUR IDÉER I SVERIGE AB, KROKOMS KOMMUN
Åtgärd för energieffektivisering: Nya fönster, portar och isolering.
– This investment is necessary so that we can start our company (designing
and building playgrounds and adventure trails as well as high ropes courses)
and save 10 000 kWh/year. The aid is therefore very important, as it helped
us to convert one of our old buildings, keeping its old structure but turning
it into a well-isolated, modern worksite, says Birgit Monz, co-owner of the
company.
– My advice to others regarding this aid is to make an appointment at
Region Jämtland Härjedalen as they give you excellent advice, are very
service-oriented, customer friendly, fast and uncomplicated in their answers.
The whole team at Region Jämtland Härjedalen was of big help and they
always had open arms for answering all our questions and helping us with
the paperwork (as our knowledge of Swedish was not enough), says Birgit
Monz.

Bastian Monz, Natur Idéer i Sverige AB,
tillverkar och designar äventyrsanläggningar
i Fiskviken, Krokoms kommun.
Foto: www.monz.cc

»Mitt tips: Inled en dialog med de kontaktpersoner som handlägger bidragen«
HÄRJEDALSKÖK AB, HÄRJEDALENS KOMMUN
Åtgärd för energieffektivisering: Ventilationssystem med filtersystem.
– Vi vill göra denna investering eftersom vi sedan länge haft ett under
dimensionerat ventilationssystem och inte utnyttjat processvärmen alls.
Med det nya ventilationssystemet kompletterat med värmeväxlare kommer
vi kunna skapa ett övertryck i produktionslokalerna vilket gör att sprid
ningen av dammpartiklar minskar betydligt och vi kan höja kvaliteten på
våra produkter. Arbetsmiljön förbättras avsevärt och vi sparar dessutom
mycket energi på att återvinna processvärmen och använda den för upp
värmning av fabriken. Vår energibesparing i och med den här investeringen
blir ungefär 100 000 kWh/år, säger Peter Simonsson, ekonomichef på
HärjedalsKök.
– Investeringsstödet är väldigt viktigt för oss eftersom investeringen
annars hade haft för lång återbetalningstid. Mitt tips till andra som vill
göra motsvarande investeringar är att i ett tidigt skede inleda en dialog
med de kontaktpersoner som handlägger bidragen. De stöttar under hela
processen, svarar på alla frågor och gör att allt går väldigt smidigt, säger
Peter Simonsson.
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Peter Simonsson är ekonomichef på
HärjedalsKök AB som tillverkar luck- och
lådfronter till kök, i Funäsdalen, Härjedalens
kommun. Foto: www.harjedalskok.se
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»Investeringen kommer också leda till att vi
får en bättre arbetsmiljö«
NYHOLMS LACK & BLÄSTER AB, STRÖMSUNDS KOMMUN
Åtgärd för energieffektivisering: Allmänventilation med
värmeväxlare.
– I och med denna investering så minskar vi vår energianvändning med
cirka 138 000 kWh, vilket också betyder minskade driftkostnader. På så
sätt stärker vi vår konkurrenskraft, då vi kan lägga dessa pengar på att
investera i annat. Investeringen kommer också leda till att vi får en bättre
arbetsmiljö, säger Stefan Nyholm, vd Nyholms Lack & Bläster.
– Utan det ekonomiska stödet hade vi inte genomfört denna investe
ring. Mitt tips till andra företag är att ta kontakt med Region Jämtland
Härjedalen, där finns det väldigt bra hjälp att få, berättar Stefan Nyholm.

Nyholms Lack & Bläster i Strömsund
verksamhet består främst av bläster- och
lackeringsarbete.

»Utan stödet hade vi inte kunnat genomföra
dessa åtgärder«
MORLINDS LANTHANDEL (ICA KLÖVSJÖ), BERGS KOMMUN
Åtgärd för energieffektivisering: Utbyte av befintligt mejerikylrum, ersätta
befintliga plug-in frysar till frysskåp och utbyte av allmänbelysningen till
butiken.
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Morlinds Lanthandel är dagligvarubutiken
ICA Nära Klövsjö. Foto: ICA Klövsjö
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– Samtidigt som vi gör utbytet av köldmedia som utgår 2020 passar vi på
att byta ut all vår belysning i butiken, säger Alf Morlind, en av ägarna till
ICA Nära Klövsjö.
– Vi beräknar att göra en energibesparing på cirka 40 000 kWh/år men
det innebär även fräschare lokaler och förhoppningsvis nöjdare kunder.
Utan stödet hade vi inte kunnat genomföra dessa åtgärder, fortsätter Alf
Morlind.

