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Input til nyhedsbrev, Facebook-side og andre kanaler til foreningens 

medlemmer: 

 

Har du energirenoveret din bolig? 
 
Fredensborg Kommune går forrest i kampen mod klimaforandringer og vi ved, at 
mange husejere også har gjort en stor indsats allerede. Det synes vi, er værd at 
skilte med: 
 
Som noget nyt tilbyder Fredensborg Kommune grundejere, der har 

energirenoveret eller har en energirigtig bolig et mærkat til deres bolig 
og et bæredygtigt net til indkøb, der viser, at de har et klimavenligt hus 
og har omtanke for klimaet.  
 

 
Fortæl, at du bor i et klimavenligt hus og inspirer andre til at følge trop: 
 

 
 
 
 
 

Hvis du kan svare ja til én eller flere af udsagnene nedenfor, kan du få et 
mærkat og et bæredygtigt net: 
 

• Jeg har et hus der er energimærke A eller bedre 
• Jeg har energirenoveret mit hus og skiftet fx varmekilde, vinduer, 

isoleret eller andet. 
 

Men skynd dig – der er begrænset antal! 

 
Har du ikke renoveret din bolig, men ønsker at vide hvordan du kommer 

i gang? 
 
Så kan du som starthjælp få et gratis energi-tjek af din bolig.  
 
Et energi-tjek giver dig: 

➢ En indsigt i, hvor dit største energiforbrug ligger, og dermed hvad du kan 

gøre i hverdagen for at spare penge. 

➢ En oversigt over potentielle investeringer og energibesparelser, set i 
sammenhæng med dine ønsker. 

➢ En prioriteret liste over, hvordan du med fordel kan spare energi, og 
hvordan det vil skabe øget komfort for dig. 

➢ Et beslutningsgrundlag for eventuelt skift af varmekilde. 
 

OBS! Gratis energitjek tilbydes ikke til boliger med energimærke A, B eller C og 

der er et begrænset antal, som fordeles efter først til mølle princippet. 
 
Følg med og få inspiration 
På Energicenterets Facebookside Energi og Klima i Fredensborg Kommune får du 
endnu flere gode råd om energi og klimavenlig adfærd samt andre inspirerende 
klimahistorier.   

 
Du kan også læse mere på Fredensborg Kommunes hjemmeside – eller kontakte 
Energicenteret på: klima@fredensborg.dk  

 

Ja tak, send mig et mærkat og et indkøbsnet 
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