VEJE TIL BILLIG,
KLIMAVENLIG VARME
Fyringssæsonen er i fuld gang og det er måske tid til at overveje, om dit naturgas– eller oliefyr bør udskiftes inden næste sæson
til en billigere og mere fremtidssikret opvarmningsform.
I løbet af april åbner Bygningspuljen 2021, hvor boligejere kan søge om tilskud til boligforbedringer, der sparer energi.
Energisamarbejdet mellem Kommunerne i Trekantområdet inviterer sammen med Energistyrelsens rådgivningstjeneste
SparEnergi.dk til gratis webinarer, hvor eksperter fortæller om energirenovering, energimærkning, tilskudsmuligheder og
udskiftning af naturgas– og oliefyr og de fordele som dette medfører. Efterfølgende vil Middelfart Kommune fortælle om fælles
indkøb af varmepumper, med mulighed for at spare penge.
Infomøderne afholdes online, så der er rig mulighed for at deltage.

Program :
Velkomst /v Middelfart Kommune
Energirenovering og energimærkning /v Transition
Alternativer til naturgas– og oliefyr/v Transition

Kender du nogen, der fyrer med olie
eller bor i et ældre hus, der kunne
trænge til energirenovering, så giv dem

Tilskudsmuligheder

gerne et praj!

Fælleskøb af varmepumper /v Middelfart Kommune
Spørgsmål og svar
Mødet forventes at tage ca. 1 til 1½ time

TILMELDING
Du kan tilmelde dig til det møde der passer dig, ved at klikke på linket under mødet til højre.
Deltagelse er gratis!.

Kontakt oplysninger
Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte:
Mareike Johannsen på 8888 4874 eller Mareike.Johannsen@Middelfart.dk

Læs mere om alternativer til oliefyr
Hvis du vil læse mere om alternativer til oliefyr inden arrangementerne, kan du finde inspiration på
www.SparEnergi.dk

Deltag i møderne online:
Den 15. marts
Start kl. 17:00
Arrangør: Billund Kommune
Tilmeld
Den 16. marts
Start kl. 17:00
Arrangør: Fredericia Kommune
Tilmeld
Den 17. marts
Start kl. 19:00
Arrangør: Vejle Kommune
Tilmeld
Den 18. marts
Start kl. 17:00
Arrangør: Billund Kommune
Tilmeld
Den 22. marts
Start kl. 19:00
Arrangør: Middelfart Kommune
Tilmeld
Den 25. marts
Start kl. 19:00
Arrangør: Middelfart Kommune
Tilmeld

