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Kurser för bostadsrättsföreningar
För att hjälpa dig och dina kollegor i bostadsrättsföreningens styrelse att optimera
föreningens värmeförbrukning, erbjuder Stockholm Exergi tre olika kurser
inom området energibesparing och optimering.
Vårt kursutbud
•
•
•

Lär er grunderna om fjärrvärme och ert värmesystem
Grunderna i energieffektivisering
Fortsättningskurs i energioptimering

Se sid 2 för mer detaljerad information.
Erfarna kursledare
Våra kursledare är alla Energiexperter med många års erfarenheter inom energiområdet.
Kundanpassade kurser
Vi skräddarsyr kursupplägget utifrån era behov.
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Beställ tjänsten på 020-31 31 51 eller
via tjanster@stockholmexergi.se

Kontakta oss
Kundservice: 020-31 31 51
E-post: kundservice@stockholmexergi.se
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Våra olika kurser för bostadsrättsföreningar, i korthet

Lär er grunderna om fjärrvärme och ert värmesystem

1

Att äga eller förvalta en fastighet är ett stort ansvar och ibland kan tekniska delar som
värmesystemet kännas svåra att sätta sig in i. Men fjärrvärme är enkelt med lite hjälp.
Vi ser till att ni lär er mer om tekniken och blir trygga och säkra med hur värmesystemet
i er fastighet fungerar. På så vis kan ni också ta beslut baserade på kunskap och känna
er trygga i att ni förstår vad er fastighet behöver.
Utbildningen utförs på plats i er fastighet, eller tillsammans med andra som har
liknande behov och kunskapsnivå i Stockholm Exergis lokaler i Hjorthagen. Ni bestämmer
hur ni vill att er utbildning ska ske.
Tid: 2 timmar
Pris: 3 500 kr exklusive moms per tillfälle och styrelse

Grunderna i energieffektivisering

2

Vi går igenom grunderna för energieffektivisering med fokus på energibesparande
åtgärder avseende uppvärmning. Här tittar vi på vilka åtgärder som är relevanta i er
fastighet. Vi går också igenom reglercentralens inställningar och hur olika inställningar
påverkar energiförbrukningen och inomhusklimatet i er fastighet. Ni får information
om vilken energistatistik som är relevant att följa och var denna information finns att
hämta på Stockholms Exergis Mina sidor.
Kursen genomförs på plats i er fastighet men kan även genomföras i våra utbildningslokaler i Hjorthagen om så önskas.
Tid: 2 timmar
Pris: 5 000 kr exklusive moms per tillfälle och styrelse

Fortsättningskurs i energieffektivisering

3

Vi går igenom hur fastighetens energiförbrukning kan optimeras avseende fjärrvärme
och tittar även på besparingspotentialer för ventilation, belysning och fastighetsel
utifrån fastighetens tekniska förutsättningar. Olika avancerade styrmöjligheter och
inställningar gås igenom. Vi tittar också på relevanta och lönsamma besparingsmöjligheter utifrån kommande underhållsbehov.
Kursen genomförs i våra utbildningslokaler i Hjorthagen eller på plats i er fastighet.
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Tid: 2 timmar
Pris: 5 000 kr exklusive moms per tillfälle och styrelse
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