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

Se her et udpluk af de mange arrangementer under klimafestivalen
MILJØ- OG SUNDHEDSDAG I KØGE
Køge Torv danner igen i år rammen om Miljø- og sundhedsdag, hvor du kan blive inspireret til en mere sund
og klimavenlig hverdag. Køge Kommune, Det Grønne Hus og foreninger i Køge præsenterer aktiviteter lige
fra klimavenlige transportformer og idræt til vindmøller og energirigtige løsninger.
Tid: Lørdag den 15. september, kl. 10.00-14.00
Sted: Køge Torv

VIND ET ENERGIRENOVERINGSBESØG
Alle grundejerforeninger, villaveje og landsbylaug i Køge Kommune inviteres til at være med i
konkurrencen og vinde et besøg af an af Energitjenestens rådgivere, når Køge Kommunes
Agenda 21-udvalg stiller to energirenoveringsbesøg på højkant. Værdi 15.000 kr. pr. stk.
I skal byde på de to besøg senest onsdag den 12. september kl. 12 pr. mail til lene.lindkvist@koege.dk.
Vinderne oﬀentliggøres den 20. september

FOREDRAG: FELDTHAUS SKRUER NED
Med udgangspunkt i sine egne erfaringer fra dagbogsprojektet “Feldthaus skruer ned”, stiller Christine
Feldthaus med vanlig humor skarpt på, hvordan man helt lavpraktisk kan komme i gang med at tænke
miljøet ind i hverdagen. Billetter er gratis og fås ved henvendelse pr. mail til lene.lindkvist@koege.dk.
Tid: Torsdag den 20. september, kl. 19.30 - 21.00
Sted: Teaterbygningen

SKROT DIT OLIEFYR!
Hør om mulighederne for at udskifte dit gamle oliefyr. Energitjenesten inviterer til fyraftensmøde om
udskiftning af oliefyr, hvor en energivejleder vil gennemgå alternative muligheder for opvarmning af bolig.
Tid: Tirsdag den 25. september, kl. 17.00 - 19.00
Sted: Sognegården i Algestrup. Byvej 31, Algestrup.

ENERGITJEK - TIL RABATPRIS!
Få gennemgået din bolig og familiens energiforbrug sammen med 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-princip.
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.

ÅBENT HUS
Kom og se, hvordan andre har energirenoveret deres hjem og bliv inspireret til, hvordan du kan gøre din
bolig mere klimavenlig. Hør om familiernes erfaringer med fx solenergi og jordvarme. Der vil være en
energivejleder til stede, som vil svare på spørgsmål og fortælle om faktuelle ting.
Solenergi: Tirsdag den 18. september, kl. 16.00 - 18.00. Lotusvej 9, Køge
Jordvarme: Søndag den 23. september, kl. 14.00 - 16.00. Svanelunden 57, Herfølge
Rundvisning i energivenlige lejligheder: Torsdag den 27. september, kl. 16.30 - 17.30. Klavervej 1, Køge
Du kan finde det fulde festivalprogram her:
www.klimafestival2012.dk og
www.facebook.com/klimafestival2012

