Til medlemmerne i:
Grundejerforeningen Skovmose
Grundejerforeningen Egemose
Grundejerforeningen Birkemose
Grundejerforeningen Rønnemose
Grundejerforeningen Fyrremose
Grundejerforeningen Lærkemose

Gratis energitjek af dit feriehus
Efter først til mølle-princippet er feriehusejere i ovenstående
grundejerforeninger udvalgt til at få set deres feriehuse efter i sømmene og
efterfølgende få gode råd til at lave energibesparelser. Der er i alt 40 energitjek
til rådighed, 20 til grundejerforeningen Skovmose og hhv. 4 til de resterende
respektive grundejerforeninger, så det er en god idé at melde sig til med det
samme, da ikke alle kan modtage besøg.
Ring på telefon 99 92 92 92 for at booke et besøg eller send en E-mail til
info@husetsenergi.dk, så bliver du kontaktet.
Hvordan foregår energitjekket?
Forud for energitjekket er det en god idé at gennemgå online-beregneren
www.feriehusEnergi.dk. Beregneren giver dig et overblik over dit sommerhus
og er et godt værktøj, når energirådgiveren gennemgår huset sammen med
dig. Selve energitjekket tager 45-60 minutter. Det er bedst, hvis du som
husejer er til stede og kan gå huset igennem sammen med rådgiveren. Hvis det
ikke er muligt, kan du lave en aftale med rådgiveren om, at få adgang til huset.
Efter besøget laver energirådgiveren en Energi- og Økonomirapport, hvor du
kan se en beregning på de energiforbedringer, I har gennemgået under
besøget. Derudover vil rapporten give dig en indikation af
investeringsstørrelsen og hvor lang tilbagebetalingstiden er. Ud over
rapporten, får du også et energistempel, som du kan bruge til at vise, hvor
energivenligt dit feriehus er. Du får også fremsendt et adfærdsskema, som
hjælper dig og andre gæster i huset til at spare på energien.
Huskeliste:
 Gennemgå onlineberegneren www.feriehusEnergi.dk. Det et ikke et
krav, blot en god idé.
 Find din regning eller årsopgørelse over el og vandforbrug frem
 Overvej hvad du mest har brug for at fokusere på - hvilke tanker har
du selv gjort dig om dit hus og hvad er vigtigt for dig?
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Du får:






Adgang til online-beregneren www.feriehusEnergi.dk.
45-60 minutters energitjek i feriehuset udført af en energirådgiver
En energi- og økonomirapport
En adfærdsguide til lejere på både dansk og tysk
Et energistempel med tilhørende certifikat med unikt ID-nummer

Rådgivningen udføres af FeriehusEnergi, som er en del af virksomheden
Scanenergi, Finsensvej 3, 7430 Ikast, på vegne af Varde, Fanø og Sønderborg
Kommuner. Rådgivningen er gratis og er en del af et større projekt, der
finansieres af Energistyrelsens pulje til Strategisk Energiplanlægning, SEP.
Der er til projektet knyttet en Energi-antropolog, som undersøger hvilken
betydning organiseringen i grundejerforeninger har for, i hvor høj grad
husejere vælger at energirenovere deres huse.
Kontaktinformation:
Har du spørgsmål eller vil du booke et energitjek af dit feriehus: Ring på
telefon 99 92 92 92 eller send en E-mail til info@husetsenergi.dk. Der er i alt
40 energitjek til rådighed, der fordeles efter først til mølle-princippet. 20
energitjek til grundejerforeningen Skovmose og hhv. 4 til de resterende
respektive grundejerforeninger.
Har du generelle spørgsmål til den strategiske energiplanlægning i Region
Syddanmark eller til projektet kan du desuden kontakte Jan Daniel Fandrey
fra Sønderborg Kommune, Plan.

Venlig hilsen

Jan Daniel Fandrey
Byplanlægger
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