Klimafestival Sjælland 2012
Sjælland, Møn og Lolland - Falster
15. september til 30. september

Se her et udpluk af de mange arrangementer under klimafestivalen
ENERGITJEK - TIL RABATPRIS!
Få gennemgået din bolig og familiens energiforbrug af en energivejleder fra Energitjenesten.
Normalpris: 3500 kr. Under klimafestivalen: 1950 kr.
Der udbydes 50 energitjek til rabatpris, så skynd dig at booke! Det er først-til-mølle-princippet.
Du kan booke energitjek på Miljø- og sundhedsdagen den 15. september eller pr. telefon 5667 6070
eller mail: annette@detgroennehus.dk fra den 17. - 30. september.

SKROT DIT OLIEFYR!
Kom og hør om de mange muligheder, der er for at udskifte dit gamle oliefyr. Energitjenesten
inviterer til fyraftensmøde om udskiftning af oliefyr, hvor en energivejleder vil fortælle om valg af
alternative muligheder for opvarmning af din bolig.
Tid: Tirsdag den 25. september, kl. 17.00 - 19.00
Sted: Sognegården i Algestrup. Byvej 31, Algestrup.

KOM TIL ÅBENT HUS
Se hvordan andre har energirenoveret deres hjem og bliv inspireret til, hvordan du kan gøre din bolig mere klimavenlig. Til
åbent hus kan du høre om andres erfaringer med energirigtige løsninger og få gode råd og vejledning fra en energivejleder.
Det er gratis at deltage, og det kræver ingen tilmelding.
Herunder kan du se, hvor og hvornår der er åbent hus:

ÅBENT HUS: SOLENERGI
Går du med planer om at installere solceller på dit tag, eller vil du bare høre om mulighederne for
at bruge solenergi, så kom til åbent hus og få gode råd fra Energitjenesten om, hvad du skal være
opmærksom på. Der vil både være mulighed for at se eksempler på solceller og solvarme.
Tid: Tirsdag den 18. september, kl. 16.00 - 18.00.
Sted: Lotusvej 9, Køge

ÅBENT HUS: JORDVARME
Jesper Egtved og hans familie fortæller om deres erfaringer med jordvarme og viser deres anlæg
frem. Der vil være en energivejleder til stede fra Energitjenesten, som svarer på spørgsmål og
fortæller en masse faktuelle ting om jordvarme, fx hvad der kræves for at få jordvarme.
Tid: Søndag den 23. september, kl. 14.00 - 16.00.
Sted: Svanelunden 57, Herfølge

ÅBENT HUS: ENERGIPASSIVE LEJLIGHEDER
Kom til rundvisning i Ravnsborg Huse og få et unikt indblik i Danmarks største energipassive
lejlighedsbebyggelse. René Nielsen, der er forretningsfører i Køge Boligselskab, viser rundt og
giver en guidet tur inde i lejlighederne, inden de sidste flytter ind.
Tid: Torsdag den 27. september, kl. 16.30 - 17.30.
Sted: Ravnsborg Huse, Klavervej 1, Køge
Du kan finde det fulde festivalprogram her:
www.klimafestival2012.dk og
www.facebook.com/klimafestival2012

