Et lunt tilbud

er på vei
til dig...
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Vil du give 1 0 0 kr. for at
få uarmen nemmere
og billigere P
Muligheden er ikke så fjern
som den lyder!
Lokalvarme i Nordby - Mårup
er inden for rækkevidde

Vi kalder den...
w

Nordby - Mårup mm

LOKALVARME
Et element i Samsø som vedvarende energi ø.
Lokalvarme er energiforsyning i det lokale
samfund du bor i, baseret på brændsel fra
vedvarende energi og biobrændsler.

De kommunale bygninger vil blive tilsluttet, og
arbejdsgruppen anbefaler varmt, at du også kigger
nærmere på tilbudet.
Hold øje med postkassen de nærmeste dage, så får du
mere at vide om fordelene ved at blive tilsluttet lokalvarme.
Venlig hilsen...

Lokalvarme kan betyde reducerede varmeudgifter.
Lokalvarme giver uafhængighed
og mindre forurening.
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Arbejdsgruppen for Lokalvarme i Nordby - Mårup
Jørgen Hald
86 59 62 23

Henning Kjær
86 59 64 89

Bjarne R. Jensen
86 59 65 24

Steen Lanther
86 59 60 60
eller...

En lille investering med stor betydning
- også for den næste generation.

Karen Poulsen
86 59 66 59

J e n s K. Kjeldahl
86 59 64 57

Kaj Erik Schmidt
86 59 62 49

Energiselskabet ARKE
87 39 04 04

2.
Bedre miljø

Hvad skal du gøre nuP

Vi bruger ren biomasse / vedvarende energi,
fordi det er med til at nedsætte udslippet af
svovldioxid, der gør regnen sur og ødelægger
skovene. Drivhuseffekten vil også formindskes i
takt med, at flere udskifter deres oliefyr, fordi
biomasse også er CO2 neutralt.
Således kan vi stoppe den onde cirkel og starte
en god ved at gøre en grøn gerning, - ikke blot
for nuværende, men også for de kommende
generationer.

Du skal "smede mens tilbudet er varmt"

Hvornår sker tilslutningen?

Dagens
grønne
gerning

Fremtilden 19. juli 1999...
- vil alle kunne tilmelde sig som LOKALVARMEmodtager til kampagneprisen.
Kampagneprisen er betinget af, at vi også modtager den endelige kontrakt rettidigt.
Enten ved at udfylde svarkortet eller ved at sende
bud efter en lokalvarme-konsulent, som vil
komme og regne ud, hvad det vil betyde for dig at
skifte til LOKALVARME, inden du beslutter dig.

Når vi h a r opnået en tilslutningsprocent på 70,
vil vi gå igang med den egentlige projektering
og indhentning af priser. Viser beregningerne,
at projektet k a n hænge sammen, vil tilslutningen
kunne finde sted i løbet af år 2000.

Borgermøde
Torsdag den 24. juni kl. 19:00 holder vi
borgermøde på Nordby Kro.
På mødet vil vi orientere om projektet, og varmekonsulenterne vil besvare spørgsmål.

Ø n s k e s yderligere oplysninger, er du v e l k o m m e n til at k o n t a k t e :

Arbejdsgruppen for Lokalvarme i Nordby - Mårup
Jørgen Hald
86 59 62 23

Henning Kjær
86 59 64 89

Bjarne R. Jensen
86 59 65 24

Steen Lanther
86 59 60 60
eller...

Karen Poulsen
86 59 66 59

Jens K. Kjeldahl
86 59 64 57

Kaj Erik Schmidt
86 59 62 49

Energiselskabet ARKE
87 39 04 04
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Kom indenfor i
lokalvarmen
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LOKALVARME
Drift med prisgaranti
Energiselskabet ARKE leverer varmen
fra et lokalt varmeværk mellem Nordby
og Mårup. Indenfor forsyningsområdet
kan alle, der i dag har centralvarme
baseret på olie- eller brændefyr, få
lokalvarme.

Kommunen går 100% ind for lokalvarme
og garanterer 100% for det økonomiske
fundament i projektet.
Kun 70% af beboerne skal tilslutte sig,
for at projekteringen igangsættes.

Du er ikke afskåret fra at bruge alternativ
energi. Som lokalvarmeforbruger kan du
fortsat bruge fritstående brændeovn, pejs
eller solfangeranlæg til varmt brugsvand.

Bestemmer du dig for at komme indenfor
i lokalvarmen, gør du en grøn gerning
både for dig selv og dine medmennesker
på Samsø.
Inden du bestemmer dig, bør du vide,
hvad du går ind til eller går glip af.

Har du elvarme, kan du få tilskud til
lokalvarme.
Staten yder tilskud til varmerør og
radiatorer i huset.

Økonomi:

Det bliver ikke dyrere for dig at fyre med lokalvarme,
end hvis du fyrer med olie. Der er derimod erfaring
for, at mange opnår en besparelse på 5-6% i den
daglige udgift.
Du kan endvidere være sikker på, at varmeprisen
pr. varmeenhed ikke overstiger, hvad der
svarer til gennemsnitsprisen for 1000 liter
olie (listepris på 4.279 kr.) året før værket blev
opført, (kr. 580,-/MWh).Prisen fremskrives
maksimalt med den generelle prisudvikling.
(Nettop risindexet).
Ved lokalvarmefyring betaler du kun en mindre
årlig abonnementsafgift på pt. kr. 1.562,50.
Herudover betaler du kun det direkte forbrug
efter måleren, som du dagligt kan følge med på.

Det er nemt og billigt at komme i gang.
Abonnementsudgiften kan sammenlignes med
oliefyrets faste udgifter til skorstensfejer, fyrservice
el til pumper og småreparationer. I fremtiden
behøver du aldrig investere i nyt fyringsanlæg.

Større bekvemmelighed
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Tilmeld dig NU, inden den 19. juli 1999, så er tilslutningsafgiften GRATIS. Efter
den 19. juk koster det kr.1000,- Senere vil tilslutningsafgiften stige til kr. 12.500,-

Du kommer med i Nordby-Mårup Lokalvarme for kun

hr.100Den gamle oliefyrsinstallation fjernes uden udgifter for dig.
Vandvarmer og energimåler installeres.
Måleren giver dig mulighed for bedre at kontrollere og overvåge energiforbruget.

Du bliver fri for at investere
i fremtidig udskiftning af
olietank. Du får mere plads i
fyrrummet, når fyr, kedel
og varmtvandsbeholder
erstattes af en ny
varmtvandssektion.

Betjeningen er let og overskuelig, og du er fri for sod,
røg, støj og lugtgener fra oliefyret.
Det er en ren fornøjelse at have lokalvarme.
Varmeledningen føres ind til huset, uden at det
behøver at gå ud over haven. Røret kan "skydes"
under jordoverfladen og er bøjeligt, så det kan drejes
uden om forhindringer.

Hvad der er godt
for dig, er godt for
lokalsamfundet
Finansieringen af varmeværket
sker gennem besparelsen ved at gå
fra olie til biobrændsel.
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fyraften!
Du kan endnu nå at gøre en grøn gerning og
spare kr. 12.500,- i tilslutningsafgift
Der er blevet sagt og skrevet meget
om lokalvarme i de sidste mange
uger - og nu nærmer tiden sig for,
at du må tilmelde dig, hvis du ønsker
at være med til kampagneprisen.
Efter den 19. juli 1999 koster det
kr. 1000,-.
N å r ledningsarbejdet er afsluttet
koster det kr. 12.500,-.
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Send svarkortet eller ring inden den
19. juli 1999. Så giver lokalvarmekonsulenten dig svar på, hvad lokalvarme kan betyde for dig - både
økonomisk og praktisk.
Har du besluttet dig for at blive tilsluttet lokalvarme nettet, kan du
sætte kryds i den første rubrik bag
på dette kort.

Nordby - Mårup
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Svarkort
D

J a tak, jeg er interesseret i at komme med i Nordby-Mårup Lokalvarme
for kr. 100,- og blive tilsluttet lokalvarme nettet GRATIS!

D

J a tak, jeg ønsker at blive kontaktet af lokalvarme-konsulenten.

SÅ
Wf
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LOKALVARME
Navn:
Adresse:
Postnr.
Telefon:

By:

Sendes ufrankeret
Modtageren
betaler portoen

ARKE
Energiselskabet ARKE
A.m.b.a.
Grenåvej 55
+++1018+++
8200 Århus N

