
Energirenovér med din nabo 

Bestyrelsen har fået et godt tilbud, som vi gerne vil dele med dig. Vi er blevet kontaktet af Energibyen, 

Frederikshavn Kommune, der gerne vil fortælle vores medlemmer om mulighederne for rådgivning og 

skræddersyet finansiering af fælles energirenoveringer. 

Energibyens medarbejdere vil gerne holde et åbent og gratis møde for alle medlemmerne af vores forening, 

hvor de vil orientere om de fordele, vi kan opnå ved at renovere vores boliger i samlet flok: 

- Gratis energitjek af vores huse og en oplistning af sparemuligheder og investeringsbehov, udført af 

energirådgiver Bo Bechfeldt fra Forsyningen 

- Skræddersyede finansieringsløsninger for eksempelvis nyt badeværelse, nyt køkken, haveanlæg 

eller lignende til enkelte huse. Løsningerne findes i samarbejde med jer og jeres egne 

pengeinstitutter 

- Formidling af kontakt til professionelle håndværkere, hvis I ønsker det 

Initiativet med at tilbyde rådgivning og information om forskellige typer energirenoveringer, deres prisleje 

og forventede effekter er en del af et EU-projekt med navnet INNOVATE (forkortelse af Integrated solutions 

for ambitious energy refurbishment of private housing).  

INNOVATEs hovedformål er at få flere til at energirenovere deres boliger samtidigt og at finde gode 

finansieringsløsninger til dette. Projektet tilbyder også pakkeløsninger til grundejerforeningerne, så de kan 

få køkken og badeværelse renoveret, udskiftet de gamle hårde hvidevarer eller husets belysningsanlæg til 

nye energieffektive produkter sammen med andre energirelaterede renoveringer (udskiftning af gamle 

vinduer, efterisoleringer, intelligent varmeregulering og lign.). Det betyder, at hvis flere boligejere i 

foreningen er interesseret, så kan Energibyen hjælpe med at beskrive ønsker og forslag, gå i dialog med 

håndværkere om at give tilbud og projektstyring , men også drøfte forskellige finansieringsmodeller med 

grundejerforeningerne. 

Synes du, at det lyder spændende og vil du gerne vide mere om mulighederne for at spare penge, få et 

bedre indeklima, en grønnere profil til vores område og hæve din boligs salgsværdi, så fortæl os gerne i 

bestyrelsen, at du er interesseret, for så arrangerer vi et møde med Energibyen. 


