Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Til grundejere
Buderupholm,
9530 Støvring

Støvring den 18. maj 2022
Fjernvarme til Buderupholm

På opfordring af flere grundejere i Buderupholm, tillader vi os, at skrive til jer igen!
På energiområdet er der sket meget de sidste måneder / uger og vi har besluttet, at tilbyde jer en
fjernvarmeløsning endnu engang. Dette også set i lyset af, at regeringen arbejder på nye regler for
udfasning af naturgas. Sidste gang vi forsøgte, kunne vi ikke opnå de 30 tilslutninger som stadig er
minimum for området. Vi håber, at I vil tage godt imod det.
For dem som endnu ikke har fået beregnet prisen for at komme med på fjernvarmen, hjælper vi
gerne med en beregning og en dialog omkring tilslutning.
Umiddelbart ser vi følgende fordele ved nu her at sige ”ja tak” til fjernvarme:
✓
✓
✓
✓

Støvring Kraftvarmeværk arbejder på at blive fossilfri indenfor få år.
Fjernvarme er nemt, vedligeholdelsesfrit og er der altid.
Varme til en konkurrencedygtig pris.
I tilbydes tilslutningspriser som i resten af Støvring by og ingen øgede udgifter på
etableringen trods øgede materialeudgifter.
✓ Er du gaskunde?
Så kan du ansøge om midler til afkobling af gasforsyningen ”Afkoblingsordningen”.
✓ Omkring 400.000 danske hjem skal væk fra naturgas. Disse skal tilbydes fjernvarme såfremt
dette er muligt.
✓ Der kommer ingen ukendte udgifter, som ved valg af en individuel varmepumpeløsning.
Man erfarer her, at levetiden kan være relativt kort samt omfattet af støjgener.
De grundejere som tidligere havde en underskrevet kontrakt omkring fjernvarme, kontaktes i løbet
af de kommende uger.
Vi ønsker at genoptage dialogen og inviterer hermed til et informationsmøde på Shell Motel,
onsdag den 15. juni kl. 19.00. Af hensyn til beværtningen, tilmeld dig på
merete@stoevring-varme.dk – senest den 13. juni.

Med venlig hilsen
Støvring Kraftvarmeværk
Bestyrelsen

Vend for beregningsark
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Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Vi kommer gerne på et besøg og laver en konkret udregning til din bolig – kontakt os endelig.
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