Og vinderne er….

Meier Træprodukter og ATsolar havde sat hovedpræmier på højkant i weekendens ZERObolig konkurrence. Og det var glade vindere der nu kan realisere
drømmene med tilskud til solceller og isolering.
13.417 besøgende kiggede forbi Augustenborghallerne i weekenden til boligmesse. ZERObolig var rigt repræsenteret og en meget stor del af de mange
gæster kiggede forbi Kultursalen for at se boligens mange muligheder for energirenovering fra kælder til loft.
Lørdagens hovedpræmie i ZERObolig konkurrencen blev trukket af Nicolai Andresen fra ATsolar og gik til Mette Hansen fra Nordborg. Præmien var et
gavekort til køb af solceller hos ATsolar for 10.000 kr. og der var lykke og henrykte udbrud fra den glade vinder. Nicolai Andresen tog straks af sted til
Mette Hansen for at overrække gavekortet.
Søndag stod Kim Iwersen fra Meier Træprodukter på hovedet i konkurrencekortene og trak Louise Arnold fra Augustenborg som vinder af dagens
hovedpræmie papiruldsisolering for 10.000 kr. til egen bolig.
”Jeg vinder ellers aldrig! Jubii” pointerede den glade vinder.
Kim Iwersen er parat til at isolere Louise Arnolds bolig, så snart hun er klar til at benytte det ”varme” gavekort!
Men der var endnu flere heldige deltagere i konkurrencen, der kunne gå hjem med gevinster.
Velfac Ribo Vindue fra Sønderborgs Vinduesekspert
Sarah Thomsen, Broager

Energibesparende vandhane fra Bosse’s VVS
Ole Kaiser, Ullerup
ZENSEhome pakke fra Møldrups El-service
Karsten Nielsen, Bolderslev
Fladskærms TV A+ fra FONA
Solvej P. Olesen, Sønderborg
Vin fra Thybo Køleteknik
Martin Jensen, Odense
Jytte Lindemann, Sydals
Bente Ottow Dahl, Sønderborg
Poul Christensen, Augustenborg
Gavepose fra Danfoss Universe
Knud Juhl, Sønderborg
Tillykke til alle vinderne og tak til sponsorerne!
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