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Medlemsmøde vedr. energibesparelser og gode råd til disse
___________________________________________________________________
Afholdes i Kirkesalen under Hasseris Kirke torsdag, den 17. november 2022 – kl. 19.00
___________________________________________________________________

Alle er vist klar over, at energipriserne er steget, ikke bare meget på kort sigt, men også på længere sigt - og
det er ikke bare de energiformer der benytter El og Gas. Vi har derfor sammensat et program, som kommer
rundt om problemstillingerne for de enkelte medlemmer af Hasseris Grundejerforening, og vi tør godt love,
at aftenens emne er meget aktuelt og relevant.
Aftenen har 3 emner:
1. Poul Erik Marcussen, Marcussen A/S vil præsentere os for hvilke isoleringstiltag der er fornuftige at
overveje for sin bolig, både efterisolering samt ved nyopførelser og herunder støttemuligheder.
2. Christian Byrjalsen, Aalborg Varmeforsyning vil fortælle om den nye opgørelses- og registreringsmetode
fra Aalborg Forsyning, Fjernvarme. Indtil den 1. januar 2022 blev et fjernvarmeforbrug opgjort efter
forbruget af antal m³, men siden påbegyndelsen af 2022 er forbruget baseret på effekt. Dette forudsatte nye
målere, som er installeret det seneste års tid. Det har betydning, for nu registreres løbende i hele døgnet
både forbrug og hvilken returtemperatur en forbruger sender fjernvarmen retur med, og nu pålægges et
tillæg hvis returtemperaturen er for høj. Natsænkning og forkert brug af radiatorer kan betyde for høj
returtemperatur! Christian Byrjalsen vil komme ind på, hvilke "varmetyve", som en bolig kan have, og
hvordan man kan undgå dem. Den nye app ”Watts” og ”Min Side” på Fjernvarmeforsyningen vil også blive
gennemgået, så man kan følge med i sit varmeforbrug.
3. Afdelingsdirektør Michael Thoft fra Nordjyske Bank vil fortælle om hvilke finansieringsmuligheder man kan
benytte, hvis man vil foretage forbedring af villaens isoleringsforhold eller installationer for fjernvarme mv.
Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål undervejs.
Tilmelding til arrangementet gøres ved at klikke her: https://hasseris.nemtilmeld.dk/10/ . Dit medlemsnr.
er: xxxx. Max. 2 deltagere pr. medlem og dette efter først-til-mølle-princippet. Tilmeldingen slutter de. 13.
november 2022. Under mødet serveres en øl/vand.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Hasseris Grundejerforening

___________________________________________________________________
NB – Læs venligst dette
Dette nyhedsbrev udsendes af Hasseris Grundejerforening til de medlemmer, der har oplyst en e-mailadresse.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at der fremover udelukkende udsendes Nyhedsbreve pr. e-mail samt orienteres om
indholdet af disse via foreningens hjemmeside og på Facebook. Fysiske breve omdeles ikke længere!
Såfremt man ikke selv har en e-mailadresse opfordrer vi til, at man evt. bliver registreret med en e-mailadresse
tilhørende et familiemedlem, en god ven/veninde eller evt. en god og hjælpsom nabo.
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