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Kom til Energitræf ´15 
Farvel til oliefyret – velkommen til energirigtige løsninger 
 
Hvis du er en af de mange, der har oliefyr, skal du i gang med at overveje, hvad du vil gøre den dag, 
det ikke kan mere. Som et led i regeringens store omstilling af Danmark til grøn energi vil det fra 
2016 ikke længere være muligt at installere oliefyr, hvis man har mulighed for at blive tilsluttet 
fjernvarme eller naturgas. 
 
Selv hvis man ikke har adgang til fjernvarme eller naturgas, kan det være en rigtig god idé at overveje 
grønnere alternativer som varmepumper, jordvarme og træpillefyr, når oliefyret skal udskiftes. 
 
Hvor begynder man, hvad er klogest, og hvilken opvarmningsform passer bedst til dit hus? Det kan du 
blive meget klogere på lørdag den 17. januar 2015 kl. 11-14, når Grøn Puls holder Energitræf ´15.  
 
På Energitræffet får du både mulighed for at få råd om alternative opvarmningsformer og vejledning til 
hvordan du generelt energiforbedrer din bolig. Mød blandt andre Grøn Puls’ energihåndværkere og 
energirådgivere, der kan hjælpe dig med at finde de helt rigtige løsninger til dit hus og udføre 
opgaverne for dig. Du vil også kunne høre om finansiering af energiforbedringer.  
 
Det er GRATIS at deltage, men tilmelding er nødvendig og skal ske på www.bolius.dk/events snarest 
muligt og senest den 9. januar 2015. Her finder du også programmet for arrangementet. Vi byder på 
lidt godt til ganen og der vil også være aktiviteter for børn.  
 
Energitræffet arrangeres af Grøn Puls i samarbejde med Energistyrelsen, Energitjenesten, Teknologisk 
Institut og Bolius. Roskilde Kommune støtter arrangementet via Klimafonden.  
 
GRØN PULS 
Et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Roskilde Forsyning og erhvervsFORUM Roskilde. Formålet med 
samarbejdet er at få gang i energirenoveringer i kommunen til gavn for miljøet og den lokale beskæftigelse. 
 
Læs mere på www.grønpuls.dk 
Følg os på Facebook.com/groenpuls 
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