Fördelarna med
ert medlemskap
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Tillsammans
- ett starkt nätverk
Tack för att ni är medlemmar i BeBo
(Beställargrupp Bostäder) - Energimyndighetens
nätverk för energieffektiva flerbostadshus.
Nätverket är ett samarbete mellan branschen,
intresseorganisationen Byggherrarna samt
Energimyndigheten.
BeBo är ett av Energimyndighetens viktigaste
styrmedel för att nå klimatpolitiska mål, både
i Sverige och internationellt. Medlemmarna
provar och utvärderar framtidens lovande
teknik i ny- och ombyggnadsverksamhet, samt
utvecklar och förfinar metoder för kravställning
och uppföljning.
Tillsammans strävar vi efter att vara en
trovärdig och viktig länk mellan nya metoder
och teknik - och en bred allmän tillämpning.
En viktig del av BeBos uppdrag är därför att
kommunicera nya resultat och erfarenheter
till hela bygg- och fastighetsbranschen.

Medlemskapet innebär att ni:
•• medverkar i frontlinjen vad gäller energieffektivisering i flerbostadshus
•• får stöd för att demonstrera och utvärdera
ny teknik i era byggnader
•• får delta i utvecklingsprojekt inom ert
intresseområde
•• får tillfälle att nätverka, diskutera, lära och
inspireras av andras kunskaper och erfarenheter
•• har möjlighet att visa upp ert energieffektiviseringsarbete vid seminarier,
konferenser och på bebostad.se
•• har en representant som medverkar vid
medlemsmöten och hanterar kommunikationen med nätverket
•• är ambassadörer för BeBo och sprider
kunskap internt och externt om projektresultat,
verktyg och hjälpmedel
•• har möjlighet att påverka och utveckla BeBos
inriktning och verksamhet genom att vara
aktiva och delta i BeBos aktiviteter.
Energimyndighetens roll
Energimyndighetens uppdrag är att skapa
förutsättningar för en ekologisk, ekonomisk och
socialt hållbar utveckling, och verka för både
effektiv energianvändning och trygg och uthållig
energitillförsel. Sedan många år tillbaka har
Energimyndigheten finansierat beställargrupper
och nätverk för att skapa nära samverkan
mellan branschaktörer och staten - med syftet
att minska energianvändningen i byggnader.
Initiativet ger stat, näringsliv och akademi
en plattform för att utveckla energieffektiva
metoder, skapa goda exempel, göra demonstrationer och korrigera hinder för marknaden.

Nyttja era
förmåner
Vill ni ha kunskap och inspiration, eller behöver
ni stöd och verktyg? Det och mycket annat har ni
tillgång till som medlem.
Medlemsmöten
Fyra gånger per år ger vi möjlighet för representanterna att träffas, dela erfarenheter och styra
utvecklingen framåt. De flesta medlemsmöten
genomförs hos en av våra medlemmar, som får
möjlighet att visa sina projekt vid ett gemensamt
studiebesök.
Fördjupningsområden
Vi erbjuder kreativa mötesplatser för våra
medlemmar och andra aktörer. Baserat på
branschens behov identifierar vi framtidens
möjligheter inom olika utvecklingsområden,
exempelvis digitalisering, lönsamhet eller
solenergi. Inom varje område genomför vi
insatser såsom mindre utredningar, workshops,
seminarier eller intervjuer. Syftet är att lägga en
grund för breda branschsamarbeten som leder
till större utvecklings- eller utvärderingsprojekt,
och bidrar till att driva utvecklingen framåt.
Förstudier och projekt
Vilka behov har ni? Teknikutveckling, teknikupphandling, demonstrationsprojekt,
marknadsundersökning, eller kanske utredning?
BeBo har styrkan att påverka teknikutvecklingen
i samhället.

Med gemensamma krafter utmanar fastighetsägarna branschen till ständig utveckling.
Vi genomför förstudier och hjälper er verksamhet
med planering och genomförande av större
projekt, som leder branschen framåt.
Renovera energieffektivt
Hur genomförs en energieffektiviserande
renovering på ett bra sätt? Vad krävs av en
organisation för att lyckas? Vilken kunskap finns
idag och hur når den fler fastighetsägare?
I guiden Renovera energieffektivt hittar ni svar.
Verktyg
Använd BeBos förmånliga verktygslåda för att
energieffektivisera fastigheter med god lönsamhet,
få kontroll över energianvändningen samt förstå
och påverka energikostnaderna.
Expertstöd
Kontakta oss gärna för stöd och support - både
för hjälp att komma igång och för genomförande
av projekt. Är ni osäkra får ni hjälp att omsätta
Bebos information i praktiken.
Som medlem är ni välkomna med tankar och idéer
om vad nätverket ska fokusera på, och möjlighet
att engagera er inom våra fördjupningsområden.
Prata med er verksamhets medlemsrepresentant
eller kontakta BeBo direkt via info@bebostad.se.

Röster om medlemsnyttan i BeBo

“

Direkta dialogen kring utmaningar med
Energimyndigheten, nätverksskapandet och
dialogen med andra i samma situation.

“

“

“

Erfarenhetsåterföring mellan aktörer.

“

Tillsammans med andra engagera sig och utveckla sin
kompetens genom att dela erfarenheter. Tillgång till
samlad kunskap och stöd för att söka projekt.

“

“

Många nyttor! BeBo ger kontaktytor med andra på samma
nivå som arbetar med samma sak, möjliggör samarbete och
teknikutveckling för att driva på utvecklingen. Alla tillgängliga
verktyg är bra, samt den återkommande
resultatkonferensen med Belok.

“

“

“

Kunskapsutbytet och nätverkandet!

“

Man får influenser från hela Sverige och inte bara
begränsat från sitt närområde. Det är till stor nytta att
få träffa bostadsföretag från både allmännyttan och
privata företag.

Följ BeBo på LinkedIn
Säkerställ att du får information
om våra aktiviteter.

Medlemmar:

info@bebostad.se
www.bebostad.se

Prenumerera på Energibrevet
Håll dig uppdaterad om vad som händer inom
nätverken Belok, BeBo och Sveby.

“
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Kontakt
Kontaktuppgifter till er medlemsrepresentant
finns på vår webbplats bebostad.se.

