Energinetværket har stor værdi
for min virksomhed
Grøn Puls etablerede i 2013 et
netværk for lokale håndværksvirksomheder og relaterede
virksomheder, der har fokus på
energirenovering som forretningsområde. Virksomhederne
har valgt at prioritere det kæmpe
potentiale, der ligger i energirenovering af private boliger,
virksomheder og boligforeninger.
VVS firmaet Thaysen og co. A/S er
medlem af Grøn Puls Energihåndværkernetværk, og har været med fra den
spæde start.

Vi har virkelig sørget for at få
fuldt udbytte af at være med i
Grøn Puls. Netværket giver os adgang til
et fællesskab med andre håndværkere
og rådgivere, der ligesom os har fokus
på energirenovering af bygninger. Ved at
være en del af netværket kan vi trække
på en masse dygtige energihåndværkere og -rådgivere, der også kommer
vores kunder til gode”, fortæller Michael
Raaberg, VVS installatør i firmaet.
Michael Raaberg og hans kolleger er
uddannet energivejledere, og det er et

VVS-installatør og energivejleder Michael Raaberg,
Thaysen og co. A/S, er medlem af Grøn Puls

krav, når de i regi af Grøn Puls laver
energitjek eller deltager på energimesser, hvor de vejleder boligejere om
hvordan de bedst kommer i gang med
at energiforbedre deres huse.
Thaysen og co. A/S har gennem årene
udført 160 energitjek af private boliger,
virksomheder, private boligforeninger
og afdelinger i Boligselskabet Sjælland
– alt sammen i regi af Grøn Puls.

Vi prioriterer at deltage aktivt i
Grøn Puls. I februar 2018 deltog
vi fx i en minienergimesse i Ørsted
Forsamlingshus arrangeret af Roskilde

Kommune og partnerskabet Grøn Puls.
Vi var en håndfuld energivejledere fra
forskellige virksomheder i Grøn Puls,
der stod klar til at vejlede boligejerne
om alt fra efterisolering til alternativ
opvarmning til olie og gas. Vores virksomhed oplevede en stor interesse for
varmepumper, og vi har efterfølgende
hjulpet en lille håndfuld boligejere fra
energimessen med at få udskiftet
deres gamle oliefyr til en varmepumpe.
For min virksomhed har minienergimessen foreløbig resulteret i flere kundebesøg og ordrer til en samlet værdi af
350.000 kr.”, slutter Michael Raaberg.

NETVÆRK MED VÆRDI!
BLIV MEDLEM OG……
Styrk din omsætning med energirenovering!
Få større synlighed og fokus på energirenovering
Bliv en del af et stærkt fællesskab med ligesindede
DET FÅR DU….
Udvid dit personlige netværk
Sparring og ny viden
Adgang til ca. 4 årlige netværksmøder
Profilering af din virksomhed på www.grønpuls.dk
ER DU ENERGIVEJLEDER ELLER BEDREBOLIG
RÅDGIVER FÅR DU ENDVIDERE ADGANG TIL:
Gratis deltagelse i fælles markedsføring og kampagner
Grøn Puls’ markedsføringsmateriale
Gratis deltagelse i udviklingsprojekter
Private boligejere, mindre virksomheder og boligforeninger, der
skal have foretaget energitjek via Grøn Puls Energitjekordning

Det er GRATIS at være medlem af netværket, der drives
af Erhvervsforum Roskilde.
TILMELD DIG NU…
Læs mere om dine medlemsfordele og tilmeld dig på
www.grønpuls.dk
HVAD ER GRØN PULS?
Grøn Puls er et energirenoveringsprojekt, der arbejder for at skabe
flere job i håndværksbranchen og bidrager samtidig til at mindske
Roskilde Kommunes samlede udledning af CO2.
Vil du vide mere om netværket kontakt projektleder Tine Klitgaard
i Erhvervsforum Roskilde på tine@erhvervsforum.biz

Roskilde Kommune, Fors A/S, Boligselskabet Sjælland og Erhvervsforum Roskilde står bag projekt Grøn Puls.

