
Gate 21-projektet Styr Energien 2.0 og Business Lolland-Falster afholder i samarbejde med Ren Energi Lolland en række 
energi-stafetter på Lolland i løbet af efteråret. Stafetten er den anden i en række, der skal gøre dig og din virksomhed 
klogere på nye løsninger indenfor bæredygtighed.

Styr Energien 2.0 er et projekt, som ønsker at finde markedsdrevne forretningsmodeller for CO2-besparelser hos små og 
mellemstore virksomheder.

PROGRAM
Rundvisning på Fælleskøkkenet

1. januar 2014 åbnede Fælleskøkkenet, som er et 
nybygget og moderne produktionskøkken. Med sin 
placering i Sakskøbing, er køkkenet det lokale valg 
for alle på Lolland og Falster. Motorvejen ligger lige 
uden for Fælleskøkkenets vinduer, og man kan således 
komme hurtigt rundt på hele Lolland og Falster med 
nye forsyninger af måltider til den hjemmeboende 
kunde og plejecentre i begge kommuner.

Fælleskøkkenet har fokus på at:
• fremme de bæredygtige indkøb
• anvende lokale produkter
• anvende lokale produkter i sæson
• affaldsortere og anvende til genbrug eller i 

biogasanlæg
• anvende miljørigtige produkter
• minimere forbruget af miljøskadelige stoffer

Fang Fråserne 
Lars Janke fra Fang Fråserne fortæller om, hvordan de arbejder og finder energioptimeringer. FlexMeter og KEN 
STORKØKKEN har i fællesskab udviklet en helt ny måleteknologi og et forløb, der kan give dig et
detaljeret billede af energiforbruget i dit storkøkken. Du vil garanteret spærre øjnene op, når de midtvejs i forløbet 
præsenterer dig for de første måleresultater. Både fordi I formentlig kan spare en hel del mere, end du tror – og fordi 
nogle af de potentielle besparelser sandsynligvis vil komme fra helt andre fråsere, end du på forhånd havde gættet på.

Læs mere på: www.fangfråserne.dk  

Ud over Lars Janke vil Fang Fråserne også stille med et spændende hold, som kan svare på spørgsmål, bestående af:
• Ole Brenting, teknisk direktør i PRO|VENTILATION
• Patrick Holt-Hansen, forretningsudvikling og kommunikation i PRO|GRUPPEN
• Andreas Bjerrum Pedersen, konsulent hos KEN STORKØKKEN, tidligere kok og souschef i hotelbranchen
• Jesper Brøgger Rasmussen, energikonsulent hos KEN STORKØKKEN

Networking
Tid til at få lidt at drikke, en let sandwich og dele erfaringer og spørgsmål med oplægsholdere og kollegaer.

TILMELDING
Du kan tilmelde dig her: https://www.conferencemanager.dk/energistafetfaelleskoekkenet

TID & STED
12. december kl. 17.00 til 19.00
Fælleskøkkenet, Granitvej 1, 4990 Sakskøbing

INVITATION TIL
ENERGISTAFET

http://www.fangfråserne.dk 
https://www.conferencemanager.dk/energistafetfaelleskoekkenet

