Til husejere i ”Krogholmvej-kvartererne”

Nu kan du få grøn og klimavenlig fjernvarme
Det skal være nemt og billigt at vælge de grønne løsninger. Derfor udvider vi
fjernvarmenettet, så endnu flere kan få klimavenlig varme.
Nu har du muligheden
Mange husejere i Stenløse og Ølstykke siger ja til fjernvarme, når de får tilbuddet, og nu har
du også chancen. I starten af 2022 vil vi begynde at grave fjernvarmerør ned i dit område og
tilmeldingen er nu startet.
Et godt tilbud på en langsigtet investering
Normalt koster det ca. 28.000 kroner at blive tilsluttet fjernvarmen for et almindeligt hus.
Oven i det, skal du betale for dit eget fjernvarmeanlæg.
Hvis du tilslutter dig fjernvarmen, mens vi udbygger, er tilslutningen gratis.
Samtidig har vi et godt tilbud til dig på en abonnementsordning, hvor du ikke skal have
penge op af lommen her og nu, for at få fjernvarmeanlægget installeret i dit hus.
Du kan læse mere om abonnementsordningen på det vedlagte fakta-ark. Vores hjemmeside
bliver først opdateret med information om ordningen tæt på 1. august.
Prisen på abonnementet afhænger af dit forbrug, men for de fleste almindelige huse vil det
koste ca. 250 kr. pr. måned (3.000 kr./år) oven i varmeregningen.
Betalingen på de 250 kr. inkluderer opsætning af en ny unit, servicering og vedligehold af
anlægget, udskiftning af reservedele eller unit uden beregning samt tilkaldevagt.
Hvad sker der nu?
I har sikkert mange spørgsmål om fjernvarme, så derfor holder vi informationsmøder for de
områder, du kan se på næste side.
Vi sender invitation ud til informationsmøde for område 1 i starten af august. Gravearbejdet
i området starter op, når frosten er ude af jorden i 2022.
Sådan fungerer fjernvarmen
• Vi lægger fjernvarmrør ude i vejen og leder varmt vand ind til dit hus via en
stikledning. Fjernvarmevandet bruges til at opvarme vandet i dit køkken og bad og i
dine radiatorer.
• Du får et fjernvarmeanlæg, der hverken lugter eller støjer. Det sørger bare for, at
varmen automatisk breder sig i dit hjem.
• Når varmen er afgivet hos dig, sendes vandet i fjernvarmerørene tilbage til os. Så
varmer vi det op igen, og processen begynder forfra.
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Fristen for at blive tilmeldt er den 25. november 2021
Siger du ja inden d. 25. november sparer du de 28.000 kroner, det normalt koster at blive
tilsluttet.
Når du har besluttet dig for fjernvarme, skal du bare underskrive og returnere
tilmeldingsblanketten, vi har vedlagt. Du kan vælge mellem to modeller: Abonnement, hvor
vi klarer det hele, eller at du selv vil købe en fjernvarmeunit og stå for arbejdet. Du kan
sende blanketten til os på adm@egedalfjernvarme.dk eller aflevere den i vores postkasse på
Dam Holme 4B, 3660 Stenløse.
Så snart vi har nået 30 % tilsagn udarbejder vi en kontrakt, som vi sender til dig. Når den er
underskrevet, kan vi sammen aftale, hvordan varmen kommer ind i dit hus.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.
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