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Umeå Energi ett gott eko-exempel när
ministrar möts
I samband med ministermötet i Umeå, 14-16 oktober, medverkar Umeå
Energi i en utställning för mötesdelegater och media.
- Umeå Energi har flera spännande exempel på hur vi kan möta klimatkrisen.
Vi är glada att ha dem med när EU:s ministrar träffas i Umeå, säger Tomas
Engholm, kommunikationschef på näringsdepartementet.
Umeå Energi är ett av de goda exempel som hämtas från regionen och som
ska representera områden inom ekoeffektiv ekonomi på ministermötet på
Nolia. Det är koncernens satsningar på förnybar energi och investeringarna på
Dåvamyran som gör att koncernen finns med.

- Om vi ska minska våra utsläpp i Europa är ny teknik i kombination med
ekoeffektiv ekonomi avgörande. Det handlar om att utveckla och stimulera
möjligheterna till jobb och tillväxt när efterfrågan på klimatanpassade
produkter och tjänster ökar, säger Umeå Energis informationschef Gun
Blomquist-Bergman och fortsätter:
- Sverige spelar en nyckelroll i det arbetet. Inte bara för att vi just nu är
ordförandeland, utan också för att vi i många avseenden är världsledande på
klimatområdet. Från Umeå Energis sida fortsätter vi att engagera oss i
kunskaps- och informationsutbytet inom EU, och övriga världen.
Under mötet bemannas Umeå Energis monter av representanter från såväl
koncernledning som styrelse. På plats finns även egna medarbetare med
goda språkkunskaper beredda att tolka för ministrarna.
Dåva 1 är en av världens mest energieffektiva och klimatanpassade
anläggningar med avfall som huvudsakligt bränsle. Anläggningen invigdes år
2000 och är idag nationell och internationell föregångare inom
avfallsområdet. Dåva 2 levererar fjärrvärme och el till Umeå med omnejd,
med start 2010. Anläggningen eliminerar i stort sett Umeå Energis behov av
olja i bränslemixen.
För mer information, kontakta:
Gun Blomquist Bergman, informationschef Umeå Energi 070-642 46 33

Umeå Energi är ett energibolag och en samhällsaktör som i nära samarbete
med omvärlden utvecklar och levererar hållbara energi- och
kommunikationslösningar. Vår vision är en enklare vardag för våra kunder och
en hållbar framtid för regionen. Vi omsätter ca 1,4 miljarder kronor, har drygt
400 medarbetare och är både miljö- och arbetsmiljöcertifierade.
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