
Energitjekket vil blive udformet 
som en BedreBolig-plan, og 
gennemføres af en uvildig ener-
girådgiver fra Energitjenesten. 

Besøget vil foregår indenfor 
normal arbejdstid, efter aftale 
med Energitjenesten. 

BEDRE FAVRSKOV
BOLIG - VIRKSOMHED - KLIMA

Vil du have et gratis 
energitjek af din bolig? 



Demo BedreBolig-plan
Få en gratis BedreBolig-plan – og vær med til at inspirere andre

Har du en bolig, som du ønsker at forbedre energi- eller komfortmæssigt i større eller mindre grad? Og 
ønsker du et bedre overblik over, hvilke tiltag der ’batter noget’ og hvordan de prioriteres? Og vil du gerne 
være med til at dele dine erfaringer med andre boligejere i kommunen? Så har du mulighed for at tilmelde 
dig til en Demo BedreBolig. 

Du får:
•  En energigennemgang af dit hus, der udføres af en uvildig energi-

rådgiver, som gennemgår huset sammen med dig og samle resul-
taterne i en BedreBolig-plan

•  En BedreBolig-plan, som er en rapport, der beskriver de energi-  
og komfortforbedringer, som er aktuelle for netop din bolig.  
Hvis energikonsulenten anbefaler en termografering af ’problem- 
områder’ i dit hus, kan dette også omfattes.

•  En oversigt, som viser de årlige besparelser sammenholdt med de 
nødvendige investeringer og muligheder for tilskud. 

Du giver:
• Oplysninger om dit energiforbrug på det udleverede skema. 

•  Et kort interview og lov til, at der bliver udarbejdet en beskrivel-
se af dit hus og af dine forbedringer til case-biblioteket til Energi 
Forum Favrskov på www.energiforum-favrskov.dk. 

•  Tilsagn om at udfylde et spørgeskema om jeres tiltag og udbytte 
af din BedreBolig-plan og om at deltage i et temamøde om energi.
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Har du spørgsmål kan du kontakte Favrskov Kommune:
Mette Thorndahl, meth@favrskov.dk, tlf.: 40 12 30 44

Udfyld formular og send den til larshn@live.dk eller print denne seddel ud og læg den i postkassen hos:
Lars H. Nielsen, Holbergs vej 5, Selling, 8370 Hadsten

JA TAK - jeg vil gerne tilmelde mig et energitjek (BRUG BLOKBOGSSTAVER):

Navn: 
Adresse:
Telefon:
Mail:
Dags Dato: Underskrift:
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