BeSmå-dagen 2022
8 november 2022, 10.00-16.00
Vi vill hälsa er välkomna till BeSmå-dagen 2022 som i år är tillbaka i fysiskt format.
Konferensen kommer hållas på Hotell Högland i Nässjö och är indelad i fyra pass med fokus
på en energi- och klimateffektiv småhussektor. Varmt välkomna!

Senaste nytt och
omvärldspaning

Energieffektivisering
är glödhett!

Forskning och aktuella
projekt – fokus
befintliga småhus

Forskning och aktuella
projekt – fokus
nyproduktion

Program
9.30-10.00
10.00-11.10

11.10-11.20
11.20-12.20

12.20-13.20
13.20-14.20

14.20-14.30
14.30-16.00

Registrering - Kaffe och mingel
Välkomna. senaste nytt och omvärldsspaning
Dagen inleds med trendspaning och presentationer från bland annat
Energimyndigheten om det senaste inom energieffektiva småhus och
innovationsupphandlingens möjligheter samt en trendspaning av
Energieffektiviseringsföretagen.
Paus
Energieffektivisering är glödhett!
Energipriser och tillgång till energi har seglat upp och blivit en glödhet
fråga. Den här delen inleds därför med en fördjupning på elpriset och
elsäkerhet och avslutas med en paneldiskussion.
Lunchpaus
Forskning och aktuella projekt - fokus befintliga småhus och arbetet
inom BeSmå
Efter lunch fokuseras konferensen kring forskning och aktuella projekt
inom befintliga småhus. Här kommer det också finnas möjlighet att ställa
direkta frågor gällande pågående projekt.
Paus
Forskning och aktuella projekt, fokus nyproduktion, samt summering
av dagen
I det avslutande passet flyttas fokus från befintliga småhus till nyproduktion
och vi kommer bland annat att få lyssna till BeSmås satsning på
innovationsupphandling samt det senaste inom forskning och aktuella
projekt kopplad till produktion av nya energieffektiva småhus. Dagen
avslutas med att blicka mot framtiden för BeSmå.

Mer information finns på nästa sida...

Praktiskt
Datum: 8 november 2022.
Tid: 10.00 – 16.00 (incheckning och kaffe från 9.30).
Plats: Hotell Högland, Esplanaden 4, 571 31 Nässjö.
Kostnad: 995 SEK exkl moms. För kommunrepresentanter och högskole/universitetsstudenter gratis.
Mer information om konferensen samt information om talare uppdateras löpande BeSmås
hemsida, www.besma.se.

Om BeSmå och BeSmå-dagen
Energimyndighetens nätverk för energieffektiva småhus, BeSmå, startade år 2013. BeSmås
syfte är att stödja utveckling och spridning av energieffektiva produkter och komponenter för
energieffektiva småhus och att öka andelen energieffektiva småhus. Mer information finns på:
www.besma.se.
BeSmå-dagen riktar sig till alla som påverkar energianvändningen i småhus. Här redovisas
resultat från både BeSmås arbete och från andras arbete med anknytning till energianvändning
i småhus. Dagen ger en plattform för diskussioner och nätverkande mellan producenter,
leverantörer, beställare, rådgivare, beslutfattare och experter.

