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Der vil være stordriftsfordele ved at 

mange boligejere slutter sig sammen 

om energimodernisering.  
Fordelene vil bl.a. være: 

 

Økonomien 
Jo flere boligejere, der går sammen, 

jo flere er man om at dele udgiften 

til rådgivning og byggestyring, og 
der kan forventes rabat på priserne 

fra håndværkerne. 

 

Kvaliteten i arbejdet er i top 
Arbejdet kan systematiseres, sådan 

at håndværkere anvender best practi-
se – fordi boligerne i en grundejer-

forening ofte ligner hinanden. 

 

Nemt og overskueligt 

Når man samler opgaven i én entre-

prise, er hver enkelt boligejer fri for 
selv at styre byggeriet, vælge hånd-

værkere, styre tidsplanen mm., og 

planlægningen bliver mere effektiv. 

 

 

Vi har brug for dit tilsagn 

hurtigst muligt  

 

Udfyld vedlagte 

tilsagnstilkendegivelse og 

returner til Lone Gamble, 

Skolekrogen 103, senest 

onsdag d. 26. september 2012 

 

Til Grundejerne i  grundejerforeningen Kollekolleparken. 

Vigtig information: 

Tilslut dig, så vores grundejerforening kan vinde tilskud til 

energimodernisering i vores boliger 
 

Furesø kommune har udviklet et spændende projekt om energimodernisering af 

vore huse. Kommunen afholder en lodtrækning, hvor grupper af grundejere kan 

vinde et tilskud til at komme i gang med energimoderniseringen.  

 

Vi i foreningen vil gerne vinde! Vi har været til et indledende møde arrangeret 

af kommunen, og på den baggrund mener vi, at vi har en rigtig god chance for 

at vinde – vi mangler bare dig. 

 

Vi har behov for din/jeres tilkendegivelse 

Fristen for at vinde tilskuddet på 50.000 kr. til bygherrerådgivning (et første trin 

i processen med energimodernisering), er 1. oktober i år. Vi har derfor brug for 

din positive tilkendegivelse om, at du vil være med i projektet. 

 

Hvad siger du ja til? 

Din tilkendegivelse af interesse forpligter dig ikke til en betaling. Du skal heller 

ikke sige ja til, at du vil energimodernisere din bolig.  

Har du lyst til at være med, og vinder vi de 50.000 kr., indhenter vi et egentligt 

tilbud på energimodernisering.  

 

Vinder vi tilskuddet, kan vi få hjælp til sammen og på en gang at finde ud af, 

hvad der giver god mening at sætte i gang – både for at spare på energien og 

økonomien.  Så behøver hver boligejer ikke at få lavet denne vurdering indivi-

duelt, og vi behøver ikke hver især at indhente viden om servitutter og andre be-

stemmelser for at foretage vurderingen. Det sparer os for en masse besvær, og 

det kan gøre det nemmere at komme i gang med moderniseringerne.  

 

NB: Du forpligter dig ikke økonomisk ved at tilkendegive din interesse.  

 

Kriterierne for at vinde 

For at vinde lodtrækningen skal vi samle en gruppe af mindst 25 grundejere og 

udfylde den vedlagte tilkendegivelse. Jo flere, der skriver under, jo større chan-

ce er der for at vinde (hvert hus tæller 2 lodder). Som grundejer skal du tilken-

degive, at du har interesse i at gennemføre en energimodernisering af din bolig 

ved mindst 2 af følgende tiltag:  

 

 Isolering af skråvægge/loft eller fladt tag.  
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 Isolering af ydervægge, skift af vinduer.  

 Isolering af gulv eller fundament (især af interesse hvis I også har slag-

ge-problemer og overvejer at udskifte gulvet) 

 Tiltag vedr. varmeforsyningen/installation af solceller/solvarme (herun-

der ventilation med varmegenvinding).  

 

Hvis vi vinder, vil vi få et tilskud til en rådgiver, der vil gennemgå vores mulig-

heder. For at få udbetalt de 50.000 kr. i tilskud skal vi udbyde energimodernise-

ringerne til en totalrådgiver – men det er ikke noget krav, at vi accepterer entre-

prisen fra totalrådgiveren.  

 

 

En gratis lodseddel med mulig gevinst på 50.000 kr.  

Jo flere der vil være med, jo større er chancen for at vinde. Vinder vi ikke – er 

du ikke forpligtet til noget.  

 

Sådan gør du 

Vil du være med til at vinde, skal du udfylde vedlagte tilsagns tilkendegivelse. 

 

 

Vi har brug for dit tilsagn senest den 26. september 

Udfyld tilsagnet og returner den til nedenstående adresse senest 26. september 

kl. 12.00 

Lodtrækningen sker allerede 2. oktober – så vi ved meget hurtigt, om vi har 

vundet. I givet fald vender vi tilbage hurtigt efter 2. oktober med yderligere in-

formation. 

 

Du kan læse mere om ”Sammen om energimodernisering” på 

www.furesoe.dk/energieniboligen. Du kan se mere om energirenoveringsløs-

ningerne på www.goenergi.dk/forbruger/haandvaerkerlisten  

 

 

Tak på forhånd. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Henning Rostung 

Formand for Grundejerforeningen Kollekolleparken 

http://www.furesoe.dk/energieniboligen
http://www.goenergi.dk/forbruger/haandvaerkerlisten


 

 

 

 

 

Side 3 

www.kollekolleparken.dk 

 

  

Tilkendegivelse for deltagelse i lodtrækningen med visse kriterier om 2 x 

50.000kr til bygherrerådgivningen i ”Sammen om energimodernisering”.  

 

Afleveres til Lone Gamble, Skolekrogen 103. 

 

Undertegnede vil gerne medvirke til at deltage i lodtrækningen om tilskud til 

bygherrerådgivning i.f.m. ”Sammen om energimodernisering”.  

 

 

Jeg har en forventning om, at mit hus skal energimoderniseres med  

(sæt mindst 2 krydser) 

 

Isolering af skråvægge/loft eller fladt tag  ____ 

Isolering af ydervægge, skift af vinduer    ____ 

Isolering af gulv eller fundament   ____ 

Tiltag vedr. varmeforsyningen/installation af solceller/solvarme.  ____ 

 

 

Dato:      

 

Navn: 

 

Adresse: 

 

Underskrift:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Jo flere der vil være med, jo større er chancen for at vinde.  

Vinder vi ikke – er du ikke forpligtet til noget. 


