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”For enden af vejen 2” 
Energirenoverings-udvalget informerer 
Delprojektet E-1.16 HULMURSISOLERING 
I slutningen af denne uge (uge 22) udsender Fredensborg Kommunes Energicenter de 90 
termografirapporter direkte til de tilmeldte og besøgte grundejere. 
Spændende læsning med god inspiration til fornuftig energirenovering. 
 
Baggrunden for dette delprojekt og dermed termograferingen var først og fremmest én 
gang for alle at få afklaret to forhold:  
1) Er det anbefalingsværdigt at hulmursisolere   
2) Har studsfugerne nogen praktisk betydning for vo res parcelhuse i dag . 
De svar får vi nu i termografirapporten. 
 
Det skal understreges, at resultatet af termograferingen med tilhørende 
rapport/bemærkninger ikke er resultatet af en omfattende termografering af hele 
parcelhuset, men en udvendig undersøgelse, som primært har haft til formål at bekræfte 
eller afkræfte usikkerheden omkring hulmursisolering.  
Flere af de termograferede parcelhuse får dog nyttige supplerende bemærkninger med i 
deres rapport. Det drejer sig primært om forhold ved dør- og vinduespartier, døre og 
vinduers energiglas, sokler og murværk ved gavle samt området på gavlmure mellem 
gavlmur og trægavl.  
 
Nyt spændende GRUNDEJER-TILBUD  fra projektleder Johan Vedel 
Når alle termografirapporterne er udsendt, vil nogle grundejere antagelig have opklarende 
spørgsmål til rapportens indhold. 
Her kan man kontakte Johan Vedel på tlf. 20 59 94 08  eller energikonsulenterne på 
HUSETS ENERGI tlf. 99 92 92 92. 
 

MINI-Energitjek af eget parcelhus 
Til de grundejere, som har fået foretaget termografering og som efterfølgende måtte 
ønske at supplere termograferingen med et ”skræddersyet” MINI-Energitjek af egen 
bolig, tilbyder HUSETS ENERGI nu specielt for Fredensborg Søpark og som noget helt 
nyt dette til en særpris på inkl. moms kr. 2.500 . Et normalt energitjek ligger typisk på 
mindst inkl. moms kr. 4.000. 
OBS! En forudsætning for at kunne benytte sig af dette favorable tilbud er, at man har 
medvirket i den tidligere gennemførte termografering i energirenoveringsprojektet  
”For enden af vejen 2”. 
De grundejere, som måtte være interesserede i dette tilbud, bedes kontakte 
Energirenoverings-udvalgets formand Anders Helner på mail Andershelner46@gmail.com 
 
Fredensborg, den 30. maj 2017 
Grundejerforeningen Fredensborg Søpark 
Energirenoveringsudvalget 
 


