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EnErgiambassadörErna
Hjälp hushållen att dryga ut sin kassa genom smart energihushållning

Har man en knapp hushållsbudget borde man inte 
betala för energi i onödan. Genom enkla åtgärder som 
bara behöver lite eftertanke och kunskap kan man 
minska sin energiförbrukning och därmed även sina 
energikostnader. Det behövs inga dyra investeringar. 
Exempel på några enkla åtgärder är att lägga på locket 
på kastrullen vid matlagningen eller att tina fryst mat 
i kylskåpet istället för i mikrovågsugnen. Genom att 
hålla nere elkostnaderna blir det extra pengar över 
varje månad. Pengar som sedan kan användas i andra 
delar av hushållsbudgeten.

Bli en Energiambassadör och stötta hushåll som har 
svårt att få vardagsekonomin att gå ihop.

Projektet Energiambassadörerna (Energy Ambassadors) 
har som syfte att stötta familjer med knaper 
hushållsekonomi till att sänka sina energikostnader. 
Det handlar framförallt om hushållsel, men inkluderar 
även vatten och värme. Hjälpen kommer ges genom att 
utbilda handläggare inom exempelvis socialtjänsten och 
hyresgästföreningar, i hur man bättre hushållar med sin 
energi.

Målet är att de, inom ramen för sitt ordinarie arbete, ska 
kunna hjälpa familjer att minska sin energikostnader för 
att hushållskassan ska räcka längre.
Projektet pågår parallellt i nio olika länder i Europa. 

Vilka kan delta? 
Energiambassadörerna är personer som arbetar inom 
den sociala sektorn och vill lära sig mer om effektiv 
energianvändning i hemmet. De ska sedan dela med 
sig av sin kunskap och stötta hushåll med knaper 
hushållsbudget.

Energiambassadörerna återfinns hos kommunernas 
socialförvaltningar, men även hos andra organisationer 

som möter människor och hanterar frågor om 
hushållsekonomi. Exempel på  några tänkbara grupper  
är bostadsbolag, energibolag och hyresgästföreningar.

Vilka har nytta av projektet?
Slutmålgruppen är främst personer med liten eller ingen 
inkomst, dvs hushåll med mycket knappa resurser.

Huvudsyften: 
Minska energikostnader hos hushållen.
Öka medvetenheten hos hushållen att det går att 
spara energi, och hur man kan göra. 
Stötta hushåll i att finna hållbara vanor.
Upprepa, förstora och bredda tidigare 
erfarenheter, metoder och verktyg för att minska 
energianvändningen i hushåll med knappa resurser.

Strategi:
Ge de sociala organisationerna ett nytt verktyg att 
hjälpa sina klienter att uppnå en hållbar ekonomi.
Hjälpa de sociala organisationerna att påvisa för 
sina klienter hur energianvändningen hemma är 
kopplad till kostnaderna i ett hem. 

Åtgärder
Genom att samverka med socialförvaltningar och andra 
organisationer når man hushåll som är svåra att nå inom 
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den traditionella energirådgivningen. De åtgärder som 
vi vill genomföra är:

Skapa en lokal arbetsgrupp med representanter från 
den sociala sektorn för att hitta de bästa vägarna att 
nå slutmålgruppen. 
Utbilda energiambassadörer.
Genom telefonrådgivning stötta energiambassadörer  
i arbetet med att informera hushållen.
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Är du intresserad av att bli en 
energiambssadör?
Arbetar du med hushåll med knappa ekonomiska resurser 
lokalt, regional eller nationellt? Alla lokala myndigheter, 
icke vinstdrivande organisationer, socialförvaltningar 
kan kontakta sin nationella projektpartner för att få mer 
information om projektet och utbildningar.
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Prioriterre (MEYTHET, Frankrike)
Kontakt: Anne Sophie Masure
E-mail: anne-sophie.masure@prioriterre.org

SWEA (Gloucester, Storbritannien)
Kaye Welfare
E-mail: kaye@swea.co.uk

Samsø Energy Academy (Samsø, Danmark)
Sören Hermansen
E-mail: sh@energiakademiet.dk

Centre for Renewable Energy Sources and Saving - 
CRES (Pikermi - Attiki, Grekland)
Charalampos Malamatenios
E-mail: malam@cres.gr

ECOSERVEIS (Barcelona, Spanien)
Marta Garcia
E-mail: marta@ecoserveis.net

Sofia Energy Centre (Sofia, Bulgarien)
Evelina Stoykova
E-mail: estoykova@sec.bg

HEMPS (Harghita, Rumänien)
Emese Mate
E-mail: hatekonyenergia@gmail.com 
E-mail: mateemese@hargitamegye.ro

Ecuba (Bologna, Italien)
Federico Fileni/Roland Verhagen 
E-mail: fileni@ecuba.it 

Kontaktinformation för Energy Ambassadors i Sverige:
Energikontor Sydost

Lena Eckerberg 
Projektledare

Hantverksgatan 15, 572 33 Oskarshamn
Tel: 0491 - 880 67

Mob: 0734 - 40 82 75
E-mail: lena.eckerberg@energikontorsydost.se

Kontaktinformation till internationella partners i projektet Energy Ambassadors

Energiambassadörerna drivs regionalt i Kalmar, Kronoberg och Blekinge län

mailto:lena.eckerberg@energikontorsydost.se
mailto:anne-sophie.masure@prioriterre.org

