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Välkommen!
Har du frågor om hållbar energi? Vill du få råd och tips från våra experter, eller vill du dela med dig
av ditt arbete inom hållbar energi? Hör av dig till Silva på Norrbottens energikontor, silva@nenet.se.

Inbjudan till Piteå, 23 september: Från energiplan till resultat: Hur
Borgmästaravtalskommuner lyckas med energiomställningen
Den 23 september bjuder Piteås kommun, Jokkmokks kommun, Nenet och Landstinget in till en spännande dag om arbetet
med energiplaner och energidata i Norrbottens kommuner samt om samverkan mellan lokal och regional nivå.
Seminariet är kostnadsfritt, vi bjuder på fika och lunch. Anmälan till Wolfgang Mehl, wolfgang.mehl@jokkmokk.se
Mer info och program på
http://www.nenet.se/sites/default/files/Kalender/avslutningsevenemang_seap-plus_sept2014_final.pdf

Kolla på goda exempel om samverkan inom hållbar energi!
COOPENERGY projektet har genomfört en europeisk enkät för att hitta de bästa exemplen för ett framgångsrikt samarbete
mellan kommuner och regioner inom hållbar energi. Nu är resultatet klart: Från över 150 exempel som vi fick in har vi valt ut
60 stycken som tydligt visar vinstena av samarbetet. Kolla på dem för att få inspiration i ditt eget arbete!
http://www.coopenergy.eu/good-practice-Resources

Få kostnadsfritt hjälp i ditt arbete på COOPENERGY samarbetsplattform
Registrera er kostnadsfritt på COOPENERGY samarbetsplattform för att få information och för att diskutera med andra aktörer!
http://www.coopenergy.eu/content/get-involved

Samverkan – men hur? Ny praktisk handledning!
Den nya COOPENERGY handledningen är baserad på erfarenheter från nio europeiska regioner och ger dig all den information
du behöver för att genomföra samarbetsprojekt inom energiplanering och för att utveckla regionala och lokala energiplaner.
Läs mer på: http://www.coopenergy.eu/mlg
Hjälp oss att förbättra handledningen och ger feedback på http://www.coopenergy.eu/multi-level-governance-guidebookuser-survey

Norrbottens läns landsting är regional samordnare för Borgmästaravtalet!
Norrbottens läns landsting är därmed den första regionala samordnaren i hela Sverige. Arbetet kommer att skötas i samarbete
med Nenet, Norrbottens energikontor.

Underteckna Regionkommitténs initiativ för flernivåstyre
Regionkommittén är ett av EU:s rådgivande organ och består av företrädare för regioner, landsting och kommuner och ger
dessa en direkt röst inom EU:s institutionella ramverk. Nu har den startat en ny initiativ för att främja flernivåstyre och ger
regioner och kommuner möjlighet att visa upp sig.
Läs mer på https://portal.cor.europa.eu/mlgcharter/moreonmlg/Pages/How-to-join.aspx
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