22. nyhedsbrev til grundejerforeningerne i Furesø Kommune
tirsdag d. 24. maj 2016

Find også dette nyhedsbrev på Rygetlund.dk
Tilmeld din mail til grundejerforeningen og modtag nyhedsbreve i din mailboks fremover.
Sommer, fælles fornøjelser, indsigter og noget om energibesparelser!

Dette nyhedsbrev handler om mange muligheder, som kan inspirere: Du
kan deltage i åbningen af Den insektvenlige Have 12.juni eller
Miljørådsmødet d. 9. juni. Selvom det snart er sommer kan du ringe til
EnergiTjenesten og få tips og råd om energibesparelser eller udnytte dit
grønne håndværkerfradrag til at få en rådgiver om energirenovering.
Gratis telefonrådgivning om energiforbrug

Alle i Furesø Kommune kan få et godt råd hos EnergiTjenesten om, hvordan man kan spare på
energien. Det gælder uanset om du bor i ejerbolig, andelsbolig eller i alment boligbyggeri, eller har
spørgsmål vedr. dit sommerhus. Ring på 36986128 mandag til torsdag mellem 10 og 14 og få et
godt råd.

Udnyt det grønne håndværkerfradrag til rådgivning om energibesparelser!

Det grønne håndværkerfradrag kan bruges til at få støtte til en BedreBoligplan (BBPlan). En
BBPlan er et rigtig godt værktøj, hvis du overvejer at sænke din energiregning eller få et bedre
indeklima. Eller begge dele. Kontakt EnergiTjenesten på 36986128 eller andre rådgivere, der har
erfaringer med BBPlaner. Furesø Kommune har spurgt de borgere, der har fået lavet en BBPlan og
der er rigtig gode erfaringer, BBPlanerne resulterer i store besparelser og forbedret indeklima.
Sommerluk for fjernvarmen!

Project Zero har skrevet en letlæst og informativ vejledning til, hvordan man sommerlukker for
fjernvarmen. Man sparer 3%-5% på varmeregningen ved at huske dette, og det tager ca. 3 min.

Miljørådsmøde torsdag den 9. juni kl. 19.30-21.45 i Teatersalen i Kulturhuset i Farum

Grøn omstilling i Furesø Kommune
Miljørådet inviterer alle til dialogmøde om Grøn omstilling i Furesø Kommune. Forsker ved
Aalborg Universitet i København og Mittuniversitetet i Östersund, Søren Nors Nielsen, vil give et
oplæg om:
 Hvilke konkrete handlinger skal der til for at opnå bæredygtighed?
 Hvordan kan vi selv bidrage?
 Hvordan kommer vi over hindringerne?
Søren Nors Nielsen vil drage paralleller til Samsø, der er blevet verdenskendt for sin bæredygtige
udvikling.
Åbning af insektvenlig inspirationshave bag svømmehallen i Værløse d. 12.06. kl. 11.00-14.00

Kom og vær med, når projektet Insektvenlige Haver åbner kommunens nye
inspirationshave d. 12.06. Du kan få masser af inspiration til, hvordan du
gør din egen have insektvenlig. Arrangementet byder på have- og
bivandringer, netværk og præmeier, mad over bål og masser af leg og
aktiviteter for børn. De første 100 som melder sig i netværket af
insektvenlige haver får økologiske krydderurter med hjem til haven.

Om nyhedsbrevet
Dette nyhedsbrev er en orientering til grundejerforeningerne i Furesø Kommune. Formanden modtager
brevet og opfordres hermed til at rundsende det i foreningen. I kan altid kontakte Lene W. Hartmann på
lwh@furesoe.dk eller 7235 5336 vedr. spørgsmål til nyhedsbrevets indhold, tilmelding, afmelding, ændring
af emailadresser eller andet.

