
“Vi sparade mest där vi installerade EnReduce®”

SGS, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder har sedan fl era år arbetat efter en 
plan att energianvändningen ska minska med 20% från 2007 till 2016.

År 2012 hade energianvändningen minskat med 14% och energistyrsystemet 
EnReduce® hjälper till att minska uppvärmningskostnaden.

Läs hela artikeln på vår hemsida.

EnReduce® bronspartner på ett mycket lyckat StudBo13

Enreduce Energy Control deltog som bronspartner 
och utställare på årets upplaga av konferensen 
StudBo som arrangerades i Uppsala den 18-19 
september.

Konferensen hade ”Studentbostäder i samverkan” 
som tema och värd för konferensen var Uppsala 
som är en studentstad med många aktörer på 
studentbostadsmarknaden, från allmännyttan till 
stiftelser. 

“Studiemedlen ökar inte nämnvärt och en konsekvens är att vi på alla sätt måste 
försöka att hålla kostnaderna nere. Kan vi exempelvis minska energikostnaderna blir 
det möjligt att istället lägga mer resurser på att utveckla boendet.

Att företag som Enreduce Energy Control medverkar som partner på konferensen 
tycker jag därför är värdefullt. Vi inom StudBo-konceptet försöker hitta partners 
som verkligen tillför något för konferensdeltagarna och det tycker jag verkligen att 
Enreduce gör genom att informera om ett intressant energistyrsystem.“

Läs hela artikeln på vår hemsida.

Nyhetsbrev
Om energistyrsystemet EnReduce® och möjligheterna att energieffektivisera.
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”Enreduce Energy Control håller sina 
energisparlöften”

“Det är alltid roligt att arbeta med företag och konsulter som håller vad 
de lovar, och det är precis det som Enreduce Energy Control har gjort.”

“Tittar vi på områden som kopplades upp under 2012 har vi en 
besparing under samma period på drygt 16%.“

Läs hela artikeln på vår hemsida.

Vi stöttar i alla faser av 
ett energisparprojekt 

Hos Enreduce Energy Control 
fi nns medarbetare som arbetat 
med energisparlösningar och 
energistyrsystemet EnReduce® 
sedan tidigt 90-tal. 

Vi har den kunskap och erfarenhet 
som krävs för att ta en aktiv roll och 
ge ett starkt stöd i alla faser av ett 
energisparprojekt.

Läs hela artikeln på vår hemsida.

Fyll i vårt formulär på hemsidan så gör vi kostnadsfria besparingskalkyler för era fastigheter.

Rigder Nylund.

Lars Blekastad, Jan Bergstrand, Lars Hansson, Lars Lindström, Anders Persson
och Lars Antoni.


