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Uge 24 1999 

Tilbud om lokalvarme i huset på adressen: 

Vedlagt er folderen "Dagens grønne gerning", hvor vi fortæller lidt mere om den planlagte 

Lokalvarme på Samsø. Vi håber, du vil bruge lidt tid på at studere den. 

Det er vigtigt, at dette brev kommer frem til ejeren af ejendomme, så hvis man er lejer, 

bedes man sørge for, at ejeren får materialet. 

Både den lokale arbejdsgruppe og Energiselskabet ARKE synes, at Lokalvarmeideen er 

indlysende god, og velegnet til varmeforsyning på Samsø. Vi håber derfor, at tilslutningen 

bliver stor nok til, at vi kan komme videre med projektet. 

Det koster kun 100 kr., hvis man er med fra starten. 

Nu koster det blot 100 kr. at komme med i ARKE-varme. Derefter betaler fællesskabet for 

etableringen af værket, de nødvendige rør og tilslutningen af dit hus. 

Det er vigtigt, at så mange som muligt melder sig med det samme. Kommer vi ikke op på 

tilslutning fra mindst 70% af de mulige, bliver projektet ikke til noget. 

Tilmelder man sig først efter den 19. juli 1999 koster det 1.000 kr. 

Tilmelder man sig, når rørene er gravet ned, bliver tilslutningsprisen mindst 12.500 kr. 

I forvejen har ARKE etableret lokalvarmeværker i Tranebjerg på Samsø, i Glesborg, Ørum, 

Balle - Hoed - Glatved, Rosmus og Stenvad. I Tirstrup starter anlægsarbejdet nu, og i 

Gjerrild, Voldby og Mesballe har mere end 70% ytret ønske om at komme med. 
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LOKALVARME 

Total udsendt på Nordøen 
Onsdag d. 16-6-1999 

= 281 stk. 
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Borgermøde den 22. og 24. juni 

Vi ønsker, at du tager beslutningen om tilslutning til lokalvarmen på et rigtigt grundlag, og 

derfor indbyder vi til et borgermøde for 

Sydøen tirsdag den 22. juni klokken 19.00 på Brundby Hotel 

Nordøen torsdag den 24. juni klokken 19.00 på Nordby Kro. 

Her vil vi fortælle mere om Lokalvarmen. 

Har man derefter behov for en grundigere snak med en af vore varmekonsulenter, holder vi 

"varmestue" på Brundby Hotel, Langestuen fredag den 25. juni fra klokken 15.00 til 

19.00, og på Nordby Kro lørdag den 26. juni fra klokken 10.00 til 14.00. Her bliver der 

ligeledes mulighed for mere indgående at studere de anlægsdele, der skal sættes op i de 

enkelte huse. 

Elvarme 

Hvis du har elvarme, er lokalvarmen i reglen også en god ide, men naturligvis skal der 

investeres i rør og radiatorer i huset, og denne udgift dækker lokalvarmen ikke. 

Elsparefonden yder dog tilskud, hvis du udskifter dit elvarmeanlæg med lokalvarme. Det 

største tilskud kan du opnå, hvis området bliver udpeget som et særligt prioriteret område. 

Såfremt Lokalvarmen kan etableres, vil vi ansøge om, at området bliver særligt prioriteret. 

Vi skal nok orientere de berørte om, hvordan de skal forholde sig. 

I 1998 har man i de særligt prioriterede områder pr. husstand fået 5000 kr. + 75 kr. pr. m2 

opført i BBR (der er dog ingen garanti for, at dette beløb ikke ændres). Kravet har været, at 

arbejdet inde i huset ikke er påbegyndt, før tilskuddet er ydet. 

For at vi kan få et reelt billede af hvor mange, der er interesseret, anbefaler vi derfor, at 

man tilmelder sig lokalvarmen "midlertidigt". 

Vi håber at se dig som lokalvarmeaftager. 

Hvis yderligere oplysninger ønskes, er du velkommen til at kontakte en fra arbejdsgruppen 

eller Energiselskabet ARKE. 

Med venlig hilsen 
Energiselskabet ARKE 

Per Svendsen 
informationschef. 
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REVIDERET DEN 2 1 - 7 1999 

NORDBY 

POTENT. OLIEFORBRUGER = 120 70 % AF DISSE = 84 - KORT RETUR: 73 = 60,83 % 

MÅRUP 

POTENT. OLIEFORBRUGER = 42 70 % AF DISSE = 29 -KORTRETUR: 32 = 76 ,19% 

TOTAL: NORDBY & MÅRUP 

POTENT. OLIEFORBRUGER = 162 70 % AF DISSE = 113 - KORT RETUR: 105 = 64,81 % 

BALLEN 

POTENT. OLIEFORBRUGER = 172 70 % AF DISSE • 120 - KORT RETUR: 101 = 58,72 % 

BRUNDBY 

POTENT. OLIEFORBRUGER = 106 70 % AF DISSE = 74 - KORT RETUR: 60 = 56,60 % 

ØRBY 

POTENT. OLIEFORBRUGER = 61 70 % AF DISSE = 43 - KORT RETUR: 31 = 50, 81 % 

PERMELILLE 

POTENT. OLIEFORBRUGER = 20 70 % AF DISSE = 14 - KORT RETUR: 4 = 20,00 % 

TOTAL: BALLEN, BRUNDBY, ØRBY & PERMELILLE 

POTENT. OLIEFORBRUGER = 359 70 % AF DISSE = 251 - KORT RETUR: 196 - 54, 59 % 


