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ENERGI

At en lille fjer nok kan blive til fem høns, ved 
vi fra H.C. Andersen, som fortalte en frygtelig 
historie om, hvor galt det kan gå, når en høne 
plukker sig. Mht. denne historie er det ganske 
vist: Et mindre projekt voksede sig temmelig 
stort, men ingen blev ”plukket”. Tværtimod.

Conni og Finn Hansen bor i kvarteret omkring 
Tvedvej i et klassisk parcelhus fra 1970. Den 
oprindelige ejers kone var arkitekt og tegnede 
huset, så der er fine detaljer mht. lysindfald og 
materialevalg, samt en enkelt ubekvem detalje: 
Skjulte tagrender, som var blevet utætte og var 
i færd med at drukne murværket.

Med ønsket om at få udskiftet tagrenderne ind-
sendte Conni og Finn en opgavebeskrivelse 
på www.grønneenergitilbud.dk for at få nem 
adgang til lokale håndværkere. Ved samme 

Tagrendeprojekt endte med nyt tag

INSERAT

Gensidig inspiration

lejlighed udbad de sig et tilbud på isolering af 
vindstoppet, hvor tag møder ydermur.

Tre håndværkere meldte sig, og Conni og Finn 
valgte en lokal tømrermester, som skulle have 
rundt regnet 36.000 kr. (inkl. moms) for at løse 
opgaven. 

Tømrermesteren advarede dog om, at de 45 år 
gamle tagplader kunne risikere at tage skade af 
arbejdet med tagrenderne. De plader, der even-
tuelt måtte gå i stykker, ville skulle erstattes af 
nye, hvilket ville få taget til at se noget broget 
ud. Derfor besluttede Familien Hansen sig for, 
ud over nye tagrender og isolering af vindstop, 
at få lagt et helt nyt tag. Sådan gik det til, at de 
ca. 36.000 kr. steg til i omegnen af 125.000 kr. 
(inkl. moms).

Med til historien hører, at Conni og Finn året 
forinden havde udskiftet deres gasfyr. Den sam-
lede investering i fyr, tag, tagrender og isolering 
beløb sig til 175.000 kr.

Hvad har Conni og Finn så fået ud af det? Jo, 
det første år med det nye fyr faldt gasforbruget 
fra 2.022 m3 til 1.623 m3, mens det nye tag og 
isoleringen året efter igen bragte forbruget helt 
ned på 1.248 m3. Totalt er gasforbruget altså 
faldet med 38 %, og med en gaspris på omkring 
7,40 kr. pr. kubikmeter har de sparet over 5.000 
kr. om året.

Ud over at have sparet energi og penge kan 
Conni og Finn også glæde sig over et tag, som 
de ikke behøver bekymre sig om i mange år, og 
udvendige tagrender, som fungerer efter hen-
sigten. Det er ganske vist.

Har du brug for energispareråd? Vil 
du vide mere fx om håndværkerfra-
dragsordningen? – Eller har du en 
god, grøn historie, som kan inspire-
re os andre, må du hellere end gerne 
kontakte GO2Green på tlf. 20 47 96 
38 eller via www.go2green.dk. Du er 
også altid velkommen til en kop kaffe 
og en snak om løst og fast i vores se-
kretariat i Forskerparken i Svendborg, 
Kullinggade 31E, Indgang A, 5700 
Svendborg.

Vi er to medarbejdere, som er klar til 
at tage godt imod:

Niels Christian Nielsen 
Projektleder

Telefon: +45 20 47 96 38 

e-mail: ncn@go2green.dk

Marie Nordheim 
Udviklingsmedarbejder

Telefon: +45 20 25 98 95 

e-mail: mn@go2green.dk
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  Din lokale 
    energiekspert

 LED LYSSYSTEMER

Trænger du også til at få noget fikset?

Faktaboks om GO2Green

INSERAT

GO2Green: Offentlig-privat, nonpro-
fit-forening med sydfynske fagfolk som 
partnere.

Base: Svendborg og Langeland Kommu-
ner, men vi netværker vidt og bredt.

Hjertesag: At gøre det fordelagtigt at 
energioptimere og at vælge lokale, grøn-
ne fagfolk.

– Sådan reducerer vi energiforbrug og 
sikrer lokale arbejdspladser.

Initiativer: Lokale udviklingsprojekter; 
borger-, partner- og netværksmøder; of-
fentlig, uvildig oplysning og debat; be-
søg af folketingspolitikere mm.

Kaffetørstig?: Du er altid velkommen i 
vores sekretariat!

Partnerskab?: Årligt partnerkontingent 
financierer vores virke. – Fagmand eller 
leverandør af grønne løsninger med lyst 
til et forpligtende forhold? – Vi hører me-
get gerne fra dig!

Drømmer du om bedre indeklima og energi-
besparende tiltag som nyt tag, efterisolering, 
varmepumpe, solceller, LED-belysning, regn-
vandsløsninger, ny-/tilbygning, varmestyring, 
nye døre og vinduer eller noget helt ellevte? 
Har du eventuelt brug for uvildig energirådgiv-
ning eller hjælp til finansiering fra lokale pen-
geinstitutter?

Hos GO2Green er vi klar til at hjælpe dig. Ring 
på tlf. 20 47 96 38, eller skriv til info@go2gre-
en.dk.

Hvis du allerede har et veldefineret projekt, som 
du ønsker tilbud på, kan du også benytte vores 
portal www.grønneenergitilbud.dk, hvor du kan 

få op til tre gratis og uforpligtende tilbud fra 
lokale, grønne håndværkere og leverandører.

Det er ganske gratis for dig som privat boligejer 
at benytte vores services.

Lokalt fællesskab
GO2Green er en sydfynsk forening med lokale 
håndværkere og leverandører som medlemmer. 
Vi er nonprofit, og foreningen skal ikke tjene 
penge. Til gengæld vil vi gerne medvirke til at 
øge omsætningen hos lokale håndværkere og 
leverandører. Ved at benytte lokal arbejdskraft 
kan du være med til at sikre, at dine penge i vid 
udstrækning kommer lokalsamfundet til gode 

igen og igen. - En del af den løn, som du betaler 
den lokale tømrer, bruger han eller hun hos en 
anden lokal erhvervsdrivende, som bruger en 
del af sin løn lokalt osv. Sådan bliver pengene 
i lokalområdet, hvilket også gavner kommune-
kassen og alles velfærd og muligheder.

Energibesparelser
Måske er du en af de mange, der synes, at du 
arbejder nok for din løn, og så kan du jo lige-
så godt få mest muligt ud af den. Vi kan ikke 
undgå at bruge energi, men der er skånsomme, 
ressourcebesparende måder at gøre det på, som 
GO2Green gerne vil fremme. Hvis du har brug 
for viden om, hvad du kan gøre anderledes, 

hvad end det gælder boligrenovering eller mere 
lavpraktisk i hverdagen, er vi her for dig.

På den lange bane
Hos GO2Green tænker vi i helheder. Hvis vi 
bruger lokal arbejdskraft, sparer på energien 
og måske ligefrem investerer de penge, som vi 
sparer pga. det lavere energiforbrug, i det nye 
drømmekøkken, som selvfølgelig leveres og 
monteres af lokale håndværkere, som igen be-
nytter sig af lokale… (- du forstår tanken), så 
har vi i fællesskab skabt et bæredygtigt kreds-
løb.

Med venlig hilsen, GO2Green

info@go2green.dk
tlf. 20 47 96 38
www.go2green.dk
Forskerparken i Svendborg


