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Få fremtidssikret varme
til dit hjem

EN ERG ISE LSKAB

FIF Marketing JB02/21

Gudenådalens Energiselskab startede op i 1959 med 195 kunder. I dag
forsyner vi 2.889 kunder. Selskabet
er andelsejet, hvilket vil sige, at det er
kunderne, der ejer værket. Den årlige
generalforsamling er selskabets øverste
myndighed, hvor du kan være med til
at øve indflydelse på værkets fremtid,
eventuelt ved at stille op til bestyrelsen.

Mulighed for billig varme
til Hagenstrupparken
og Stenshede, hvis
interessen er stor nok

Hvor længe gælder tilbuddet?
Vores tilbud om billig tilslutning til fjernvarmenettet gælder et år frem,
fra vi begynder gravearbejdet i dit område.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores fælles fjernvarmenet.
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1. step til fjernvarme i boligområdet Hagenstrupparken i Ulstrup og
boligområdet Stenshede i Bjerringbro er taget
Miljørigtig og billig fjernvarme fra Gudenådalens Energiselskab
kan være på vej til boligområdet Hagenstrupparken, Ulstrup og
boligområdet Stenshede i Bjerringbro.
Men for at projektet kan blive en realitet, er det nødvendigt
med stor opbakning fra de pågældende husstande. Der
kræves en tilslutningsprocent på ca. 40, for at projektet kan
gennemføres. Gennemførelse af projektet er desuden betinget
af myndighedsgodkendelse.

Årlig varmepris og investering
Sammenlignet med andre opvarmningsformer – f.eks. jordvarme/varmepumpe – vil fjernvarme være langt billigere at
etablere, og faktisk vil det ofte være under halv pris, og du skal
ikke geninvestere i et nyt anlæg efter en årrække.
For et parcelhus på 130 m² med et normalt forbrug kan den
årlige besparelse med fjernvarme være over 8.000 kr. i forhold
til opvarmning med f.eks. oliefyr.

Altid sikker levering

Miljørigtig varme

Med fjernvarme får du sikkerhed for levering af varme samt
minimale omkostninger til vedligehold i forhold til andre opvarmningsformer. Fjernvarme kan hverken høres eller lugtes
og kræver ikke meget plads eller dyre eftersyn. Og så skal du
ikke tænke på, om dit varmeanlæg går i stå midt i vinterkulden.
Varmen er der bare, når du åbner for radiatoren – og slipper
ikke op, når du har brug for et varmt bad.

Vores fremtidige mål er at levere 100% CO2-fri produktion.
Varmen skal fremover bl.a. produceres med hjælp fra overskudsvarme fra udledt spildevand. Den nye spildevandscentral skal fremadrettet levere ca. 30% af varmen og ny
luft-til-vand-varmepumper 20% af varmen. Energicentralen –
som udnytter overskudsvarme fra Grundfos – leverer 15% af
varmen. Vores nuværende gasfyrede kedler vil dermed på sigt
blive udfaset.

Energicentral
Luft til vand varmepumpe
Spildevandscentral
Gas

KU N 30.62
5 KR.

Fjernvarme - derfor!

Prisen for tilslutning af et standardparcelhus er kun 30.625 inkl. moms.
Prisen er inkl. udgiften til VVS-arbejdet for
installation af anlæg inde i dit hus.

Sammenlignet med både olie, varmepumpe og elvarme har
fjernvarme mange fordele for dig:

Normalprisen for tilslutning er:

• Fjernvarmen er god økonomi

Tilslutning
Unit+VVS (anslået)
Frakobling af gas
I alt
Din pris
Spar (anslået)

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

53.000
19.000
5.400
77.400
30.625
46.775

Hvad koster Fjernvarme?
Gudenådalens Energiselskabs årlige
pris for fjernvarme i et standardhus på
130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh er
13.766,25 kr.
Ovenstående priseksempel vil omfatte
størstedelen af husene i Bjerringbro og
Ulstrup. Der vil dog være afgivelser fra
hus til hus pga. antallet af beboere og
størrelsen på huset.

Prisen på fjernvarme i Bjerringbro og Ulstrup ligger
stabilt.

• Fjernvarmen er nem
Vi sørger for, varmen kommer til dig - altid.

• Fjernvarmen giver dig bedre plads
Fjernvarmeanlægget fylder ikke mere end et
almindeligt overskab, og har ingen støj fra blæsere.

Kontakt os via hjemmesiden eller
ring ved interesse.
Din tilkendegivelse er vigtig, så husk
at informere os.

Ønsker du at få fjernvarme, eller gerne vil høre mere, skal
du blot kontakte os på tlf. 8668 1422. Du kan også udfylde
tilmeldingsformularen på vores hjemmeside www.gues.dk.

Projektforslag er sendt til kommunen

Når du beslutter dig for fjernvarme og har indsendt tilslutningsaftalen, skal du ikke gøre mere. Vi sørger naturligvis for,
at du kan komme frem og tilbage i din bil og til fods, mens
ledningsarbejdet står på. Arbejdet på din grund varer kun
mellem tre til syv dage. Vi gør selvfølgelig vores bedste for at
blive hurtigt færdige.

Forhåndstilsagn fra borgerne

Når vi har lagt stikledningen ind til huset, er det GUES’ VVSinstallatør, der står for selve fjernvarmeanlægget indenfor.
VVS-installatøren skal bruge ca. to dage til at fjerne det gamle
varmeanlæg og installere et nyt fjernvarmeanlæg.

• Fjernvarmen øger værdien på dit hus

HE R ER VI NU

JA TAK fra borgerne

Etablering af fjernvarmeledning
i vejen

Sammenlignet med øvrige andre opvarmningsformer er
fjernvarme et positivt salgsparameter ved hussalg.

• Vedligeholdelsesfri tilslutning

Etablering af stikledning
til din bolig

Med fjernvarme får du en vedligeholdelsesfri tilslutning,
der ikke kræver årligt eftersyn.
DIN E FOR DELE

EN DEN 1/4 2021
TILKENDEGIV DIG IND

Din tilmelding er vigtig for at projektet bliver gennemført, og der kan
komme fjernvarme til dit område.

Sådan får du fjernvarme
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SPARE?
HVOR MEGET KAN DU

Tjek, hvor meget du kan spare med fjernvarme. Få en vejledende beregning på
www.gues.dk.
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Stabil, lav varmepris
Sikker forsyning
Nem opvarmning
Altid varme
Minimal vedligeholdelse
Ubegrænset varmt vand.

Fjernvarmeanlæg installeres
i din bolig af VVS-installatøren

Du har fjernvarme

