
 

 

Sønderborg har en vision: I 2029  

                 skal hele vores område være CO2-neutralt. 

Og mange af vores håndværkere, virksomheder,                          

mæglere og husejere bakker allerede op om ZERO-

visionen gennem klimakloge tiltag og god adfærd.  

Som udlejer er din opbakning også et vigtigt skridt på 

vejen mod nullet – både når du vedligeholder dine 

ejendomme og i din kontakt med lejerne  

 

Har du spørgsmål til ZEROboligudlejer eller modulet, så 

kontakt sekretariatet på 7412 4191 eller 

pernille.beck@projectzero.dk  

Kære udlejer 

 

Bliv ZEROboligudlejer og få inspiration og hjælp til at lægge en plan for dine ejendommes 

energitilstand og til at vejlede dine lejere i god energiadfærd.  

 

18 udlejere har allerede taget imod tilbuddet og med hjælp fra eksperter og andre udlejere 

fået konkrete råd til, hvordan de kan energirenovere deres ejendomme. 

 

”Det har været utroligt lærerigt at deltage i modulerne. I fremtiden vil jeg helt sikkert tænke 

mere på energiforbruget, når jeg alligevel istandsætter mine ejendomme. En anden ting der 

også var rigtig godt, var muligheden for at tale med andre udlejere og personer fra 

kommunen” – ZEROboligudlejer, Erik Fenn, ejer fire udlejningsejendomme i kommunen. 

 

Tiltræk de stabile lejere – og hold på dem 

Når du energirenoverer dine ejendomme, bliver de mere attraktive for lejerne, fordi de får 

bedre komfort og lavere omkostninger til el, vand og varme. Som ZEROboligudlejer får du 

hjælp og materialer til at vejlede dine lejere i god energiadfærd.  

 

Sørg for, at dine ejendomme ikke taber værdi  

Klimakloge istandsættelser er med til at fremtidssikre din investering. Både i form af bedre 

komfort, mere tilfredse lejere og en øget ejendomsværdi, hvis du en dag vil sælge.  

Som ZEROboligudlejer får du nyttig viden til selv at lægge en plan for dine forbedringer.  

 

Sådan bliver du ZEROboligudlejer 

Tilmeld dig de to gratis moduler om klimakloge istandsættelser (se program på næste side). 

Når du har deltaget i Modul 1 og 2, er du certificeret ZEROboligudlejer. Ud over den viden og 

rådgivning, modulerne giver adgang til, betyder det også, at du: 

 

 Kommer på listen over ZEROboligudlejere på zeroboligudlejer.dk  

 Bliver omtalt i ProjectZeros nyhedsbrev 

 Bliver en del af Sønderborgs unikke netværk for udlejere  

 Viser din opbakning til visionen om et CO2-neutralt Sønderborg 

 

Bliv ZEROboligudlejer – tilmeld dig de gratis moduler ved at sende en mail til 

pernille.beck@projectzero.dk senest mandag den 12. januar 2015 

 

Du kan finde inspiration til klimakloge istandsættelser i folderen ”Godt i gang”  

og på zeroboligudlejer.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Peter Rathje, adm. dir. 

ProjectZero
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