
Kim Blomster, ny miljösamordnare på Bixia
För att ytterligare stärka fokus på klimat- och hållbarhetsfrågor har elbolaget Bixia nu inrättat en ny tjänst i organisationen. Från
och med den 1 november är Kim Blomster Bixias nya miljösamordnare.

– Jag brinner för miljöfrågor och är jätteglad att jag nu får möjlighet att förverkliga många av mina idéer för Bixia, säger Kim
Blomster.

Bixia driver utbyggnaden av närproducerad, förnybar el som bidrar till verklig förändring.

– Vi vill inspirera till sparsam och förnuftig elanvändning och det är därför glädjande att vi nu genom Kim har en dedikerad person och roll för
de här frågorna. Syftet är bland annat att Kims arbete ska leda till att det ska bli enklare för kunderna att använda mindre el, säger Jenny
Johnson, marknadschef på Bixia.

Lever sitt ”miljötänk”
Kim har lång och gedigen erfarenhet av många olika områden inom energibranschen och har varit anställd på Bixia i många år. Nu är hon
nyutexaminerad
miljösamordnare.

– I takt med samhällsutvecklingen och utvecklingen på energiområdet har klimat – och hållbarhetsfrågor även kommit att bli ett av mina stora
intressen som privatperson, säger Kim Blomster.

Konkreta insatser med hjälp av Bixia Miljöfond
2008 startades Bixia Miljöfond och 2010 började Kim sitt arbete som samordnare av fonden och året efter blev hon styrgruppsledamot. Syftet
med fonden är att bidra till en hållbar samhällsutveckling och stödja konkreta åtgärder som ser till att vi får mer närproducerad och förnybar
energi i Norden.

– Varje månad går 45 öre av Bixias privatkunders fasta årsavgift till Bixia Miljöfond. Sammanlagt handlar det om drygt en miljon
kronor om året. Pengarna i fonden går till projekt som gynnar utvecklingen av mer förnybar energi från sol, vind, vatten och
biomassa. På så vis är alla Bixias privatkunder med och bidrar till ett bättre klimat utan extra kostnad, berättar Kim Blomster.

Följ Kim på energibloggen
Vill man följa Kims arbete och Bixias resa för en hållbar utveckling, läs mer på www.bixia.se/energibloggen

För mer information kontakta gärna:
Anna Fjellner, pressansvarig, 076-828 58 11
Kim Blomster, miljösamordnare, 070-223 25 46
Jenny Johnson, marknadschef, 070-676 83 09

Bixia AB är ett fristående elhandelsbolag med tio delägare, Tekniska Verken i Linköping, Alvesta Energi, Bjäre Kraft, Borgholm Energi, Mjölby
Svartådalen Energi, Nässjö Affärsverk, Oxelö Energi, Sandviken Energi, Södra Hallands Kraft och Växjö Energi.
Tillsammans har vi 18 kontor i Linköping, Alvesta, Borgholm, Göteborg, Katrineholm, Laholm, Mjölby, Norrköping, Nässjö, Oxelösund, Sandviken,
Stockholm, Trollhättan, Uddevalla, Västervik, Västra Karup/Båstad, Växjö, Ljungby och Ängelholm.
Bixia har ca 300 000 kunder och omsätter ca 3,4 mdkr. Bixia arbetar aktivt för utvecklingen av småskalig energiproduktion och är ett av de elhandelsbolag
som köper in mest småskaligt producerad el i Norden från ca 700 anläggningar.
Tillsammans är vi en kraft som förändrar! Läs mer på www.bixia.se


