Vidste du at…
• Fjernvarme allerede opvarmer 65% af husene i Danmark?
• og ingen af dem ønsker at bytte til en anden
opvarmningskilde.
• Fjernvarme er lydløs, næsten usynlig og helt uden vedligehold
eller bekymringer?
• Fjernvarmen kan udrulles i Stjær inden for to år, og måske
allerede inden for ét år i Storring?
• Du først skal betale for etablering af fjernvarme ca. en måned
inden du får det?
• Kredsløb må ikke tjene penge på at levere din fjernvarme?
• Et evt. overskud fordeles mellem Kredsløbs ca. 63.000
kunder efter “hvile i sig selv” princippet.
• Samtlige fagfolk inden for energi og forsyning peger på
fjernvarme som rygraden i fremtidens grønne energisystem?
• Hvis der efter endt projekt i de tre byer er penge til overs i
budgettet, vil det kun komme borgerne i Skovby, Storring og
Stjær til gode.

Besked fra “Energigruppen”
en frivillig arbejdsgruppe under
Storring-Stjær Borgerforening.

Ka’ det svare sig?

Hvorfor får du denne folder?

Sammenlignet med en typisk varmepumpeinstallation er tilslutning til fjernvarme
billig. Der skal betales flere bidrag til fjernvarme, men idet du ikke skal bekymre
dig om at spare op til et nyt anlæg (med Fjernvarme+), vil omkostningerne fortsat
være lave. Fjernvarme kan, afhængig af elprisen, potentielt ende med ikke kun at
være den bedste løsning, men også den billigste.

Skovby, Storring og Stjær har fået et tilbud fra Kredsløb
om fjernvarme. Tilbuddet gælder til 1. November 2022,
og det er vigtigt, du tager stilling inden da.
Vi vil rigtig gerne hjælpe med råd og vejledning i denne
beslutningsproces, og derfor deler vi denne folder.

Hvad er fjernvarme?

Se mere om tilbuddet
fra Kredsløb her
(https://www.kredslob
.dk/stjaer). Og husk
tilslutning kræver både
tilmelding og
underskrift.

• Fjernvarme er grøn opvarmning til dit hus uden
besvær, støj og bekymringer. Mens bl.a. gas, el og
træpiller er steget i pris, er fjernvarme næsten
uændret, fordi der kan veksles mellem mange
forskellige brændsler og teknologier. Dermed
optimeres driften, som holder prisen stabil og lavest
mulig.
• Fjernvarme udvikler sig hele tiden, og Kredsløb arbejder konstant på at gøre den
grønnere, bedre og billigere, fx. vha. geotermi.
• Som fjernvarmekunde er du en del af et stærkt og solidarisk varme-fællesskab,
ikke ulig de fællesskaber vi allerede har i vores dejlige landsbyer.
• Det er bl.a. af disse grunde fjernvarme fremhæves som en grøn og fremtidssikret
løsning til varmeforsyning.

Historisk og vigtig mulighed
Der er få alternativer til naturgas, og tilbuddet om fjernvarme kommer, i første
omgang, til Storring og Stjær som de eneste landsbyer i Skanderborg kommune.
Krig i Ukraine har gjort det muligt, og politisk er der et ønske om at få udbredt
fjernvarme til så mange husstande som muligt. Men vi skal vælge hurtigt - deadline
for tilmelding er allerede 31. Oktober! Lad os ikke forspilde denne chance.

Vi anbefaler at vælge Fjernvarme+ med 30 års løbetid på konverteringsbidraget.
Det giver dig den billigste etablering af fjernvarme.
Mange er naturligt bekymrede for gasregningerne indtil fjernvarmen bliver
tilgængelig. Der er desværre ikke meget sikkerhed i alternativerne heller.
Fx kan varmepumpens forbrug blive dyr, idet elprisen til dels styres af gasprisen.
Det er svært at spå, hvad der sker, og fjernvarme virker som det sikreste valg
både nu og på lang sigt.

Yderligere info
Vi ønsker at hjælpe, så hvis du har spørgsmål eller
kommentarer til fjernvarme kan du rette henvendelse
til Energigruppen på fv@stjaer.net eller Bjarne på
52325222.
Desuden anbefaler vi at kontakte Kredsløb, enten
telefonisk (77880270), via mail (skovby@kredslob.dk),
eller i info-vognen, hvis du har generelle spørgsmål til
fjernvarme eller tilbuddet.

OBS
Kom til infomøde
d. 2. Okt. Kl. 16-18
i Skovby Skolens
gymnastiksal

Vi står til rådighed i Stjær forsamlingshus hver mandag i oktober kl. 19-21, hvis
du har spørgsmål, vil lave en beregning for dit hus, eller har brug for hjælp til
tilmelding. Kom og hils på os!
Tak fordi du tager stilling!

Det kan ikke understreges hvor stor betydning fjernvarme kan få for vores
lokalområde.
• Forsynings- og samfundsmæssigt er fjernvarme en meget attraktiv løsning, og
det vil sikre stabile priser på varmen hos dig. Samme garanti findes ikke hos fx
varmepumper, som er helt afhængig af elprisen.
• Huse med fjernvarme værdisættes typisk højere end huse uden, og fjernvarme
vil, i det hele taget, være gavnligt for udviklingen i vores små samfund ved at
sikre at det fortsat er attraktivt at bosætte sig her.

Du kan beregne din forventede
pris for fjernvarme eller
varmepumpe med denne
beregner
(https://fjernvarme.aarhusit.dk/)
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