
Energitjenesten anslår 
på baggrund af en større 
SBI undersøgelse, at der 
er for 200 mia. kr. ren-
table energirenoveringer 
i den danske boligmasse. 
Undersøgelsen viser med 
al tydelighed, at der er 
et kæmpe potentiale for 
energirenoveringer, be-
kræfter Janus Hendrich-
sen, og henviser samtidig 
til, at de danske huseje-
re i de senere år er blevet 
væsentlig mere bevidste 
om værdien af at energi-
renovere deres boliger.

Netværk med energi
Lokalt er der i Roskilde 
dannet et EnergiHånd-
værkerNetværk, hvis 
fokus er at gøre energi-
renovering til et stærkt 
og profitabelt forret-
ningsområde. Netvær-
ket henvender sig til 
håndværksvirksomhe-
der og relaterede virk-
somheder, der har valgt 
at prioritere det kæm-
pe potentiale, der lig-
ger i energirenovering 
af både privatboliger og 
virksomheder. 

Er energirenovering en 
god forretning?

BLIV MEDLEM OG...
Styrk din omsætning med energirenovering!
Uddan dig selv og dine kollegaer til ambassadører for hinanden
Bliv del af et stærkt fællesskab - erfaringsudveksling med ligesindede 

DET FÅR DU…
Udvid dit personlige netværk
Sparring og ny viden
Adgang til 4-6 årlige netværksmøder 
Gratis medlemskab af erhvervsFORUM Roskilde i resten af 2014 
Gratis deltagelse i fælles markedsføring og kampagner 
– NYE KUNDER

Det er GRATIS at være medlem af netværket, der drives 
af erhvervsFORUM Roskilde. 

TILMELD DIG NU...
Tilmeld dig inden 1. juni 2014 og nå at få en grøn oplevelse og pulsen 
i vejret sammen med dine nye netværkskollegaer. Læs mere om dine 
medlemsfordele og tilmeld dig på www.grønpuls.dk. Oplys at du 
har set annoncen i Sjællandske Medier.

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 ko ntakt projektleder Tine Klitgaard 
på tine@erhvervsforum.biz

NETVÆRK MED VÆRDI! 

Følg os på 
Facebook.com/groenpuls

Roskilde Forsyning, Roskilde Kommune og erhvervsFORUM Roskilde står bag projekt GRØN PULS.

ØGET OMSÆTNING: Hos Energitjenesten 
er man ikke i tvivl: ”Vi skønner, at der er 
rentable håndværkeropgaver for godt 
100.000 kr. pr. hus, der endnu ikke har fået 
foretaget energirenovering. En mindre 
gruppe boligejere investerer dog betydeligt 
mere”, siger Janus Hendrichsen, energi-
vejleder hos Energitjenesten.  

Af Jens Müller, direktør i erhvervsFORUM Roskilde

Som civilingeniør og energiarkitekt er det 
nyttigt med nære forbindelser til dygtige 
håndværkere, som forstår energi. Det giver 
netværket mig adgang til.

Mads Aarup - Ingeniørfirmaet Aarup Net

Netværket er utrolig vigtigt for mig, fordi vi 
samarbejder meget mere og bedre på tværs af 
fagområder og brancher. Igennem netværket 
får jeg adgang til specialister. Det giver i sidste 
ende også bedre løsninger for boligejerne.”
Lars Mønster – Mønster Byg 
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