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Foreningsnyt 
Nyhedsbrev nr. 9 , oktober 2018  
Energirenovering  
 

 
 
TEMA-MØDET torsdag den 25. oktober i Restaurant Fredensborghusene med emnet LOFTSISOLERING havde stor tilslutning af interesserede medlemmer. 
 
65 personer repræsenterende 46 huse deltog, og fra yderligere 21 huse, hvor 
ejerne ikke havde mulighed for at deltage på mødet,  har vi tilkendegivelser 
om interesse. 
 
De næste skridt er følgende: 

 
1) Da priseksemplerne i Præsentationen  er baseret på data om oprindelig 

isolering fra originaltegninger (der kan være sket meget siden husene blev 
bygget) kræver et ønske om fast tilbud et besøg af Peter fra Lykkebjerg 
Isolering. At få Peter på besøg med henblik på et eventuelt tilbud er 
omkostningsfrit for medlemmerne af GFS. Proceduren er, at I melder Jeres 
interesse inkl. adresse og telefon nummer til Laust Sønderkær M103 
laustskar@gmail.com 4030 2543 og jeg formidler jeres ønske videre til 
Lykkebjerg Isolering. 
I vil da snarest derefter blive kontaktet af Peter for aftale om besøg og 
rådgivning samt ved fortsat interesse et bindende tilbud. Accepteres tilbuddet 
er jeres bekræftelse og fortsatte kontakt direkte til / med Lykkebjerg Isolering. 
Det forventes at interessetilkendegivelse om besøg af Lykkebjerg Isolering 
afgives senest fredag 2. november 2018 . 

2) Det skal understreges, at endelig mængderabat (Præsentationen  side 5) er 
afhængig af antal indgåede faste aftaler, hvilket vil sige at Lykkebjerg Isolering 
ikke fra start kan angive endelig mængderabatsats. 

 
Et godt råd fra antenneforeningen FSA 
Hvis Jeres antennekabler ligger på loftet og er mere end 5 år gamle eller ikke 
udført med de nyeste kabeltyper, anbefaler FSA, at kablerne bliver checket og evt. 
udskiftet inden der efterisoleres. Samtidig bør forstærkere og forbindelsesled 
placeres så højt på spærene, at det fremover også bliver muligt at komme til dem 
over isoleringen. Det er afgørende for signalkvaliteten, at kabler m.m. er fejlfri og 
fuldstændig tætte (HF-tætte). FSA anbefaler, at man beder tekniker Jesper Balzer 
udføre arbejdet. En alm. elektriker ved ikke nok om antenneinstallationer. 
For uddybning kontakt venligst FSA. 
 



Grundejerforeningen Fredensborg Søpark                                    www.fredensborgsoepark.dk 

 

 
 
 
 
Hvad sparer jeg på min varmeregning  
Spørgsmålet kom naturligt op på Tema-Mødet. 
Med alle de forskelligheder der er tale om vedrørende alder og byggeteknik for 
vore huse anser vi det for umuligt at angive en ”garanteret” besparelse for hver 
enkel hustype. 
Vi forsøger dog at komme frem til tal der kan give en guideline, og håber vi i 
samarbejde med Fredensborg Kommunes energicenter kan komme op med nogle 
få tal, der kan belyse besparelsen. 
Vi forventer at kunne melde ud indenfor den kommende uge. 
 
Husk ligeledes at: 
1) ”Loftet er det man starter med ved efterisolering. Det giver den bedste effekt.” 
2) ”Udover varmebesparelse er en væsentlig øgning af komforten (jævn varme i 

rummet) en stor behagelighed.” 
 

 
Har I spørgsmål til vedlagte materiale er I velkommen til at kontakte mig, og jeg 
skal gøre mit bedste for at svare fyldestgørende. 
 
 
Vi vil gerne fra Energirenoverings-udvalgets side sige tak for den store opbakning 
vi har modtaget fra foreningens medlemmer. 
 
 
Dr bedste hilsener 

Energirenoverings-udvalget  
Laust Sønderkær 
Maglegårdsvej 103 


