Ta' et ZEROkørekort til boligen

Ta' et ZEROkørekort på to aftener og bliv helt klar på, hvordan du opnår en komfortabel bolig og samtidig sparer penge!
Med et ZEROkørekort i Klimaskærm & Energi har du som deltager, mulighed for at blive klog på din boligs klimaskærm og alternative energikilder.
Kurset tager udgangspunkt i din egen bolig og vi laver beregninger for energiforbruget i boligen. Du lærer hvad bl.a. efterisolering og nye vinduer betyder
for din boligs energiforbrug. Du får ligledes indblik i hvilke alternative energikilder der passer bedst til dit hus og dine behov!
Kurset koster 190 kr. og tilmelding til ZEROkørekort Klimaskærm sker her (http://dofsonderborg.dk/hvordan-og-hvorfor/?classId=36961bf2-2d78-411e9656-a4c600c5a0d4)
Kurset udbydes i samarbejde med DOF Sønderborg.

Ta’ et ZEROkørekort og bliv energirigtig!
Kurset udløser et ZEROkørekort diplom!
28. september 2015

Tilmelding
Tilmelding til kurset kan ske her!
TRYK HER (http://dofsonderborg.dk/hvordan-og-hvorfor/?classId=36961bf2-2d78-411e-9656-a4c600c5a0d4)

Yderligere information
Louise Johnsen
louise.johnsen@projectzero.dk (mailto:louise.johnsen@projectzero.dk)

Kursets mødedatoer

ZEROkørekort Klimaskærm strækker sig over to kursusaftener.
Den 7. oktober kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek
og
den 21. oktober kl. 19.00 på Sønderborg Bibliotek

Få de rigtige svar med ZEROkørekort
Formålet med ZEROkørekort klimaskærm kurset er netop at klæde deltagerne bedre på til at navigere i de mange muligheder for at spare på
energiregningen. På kurset kan du som deltager få svar på om hvilken form for varmekilde der passer bedst til din bolig.

ZEROkørekort

Charlie Lemtorp underviser i energirigtig adfærd og boligens klimaskærm.
Læs mere og tilmeld dig på DOF Sønderborgs hjemmeside her (http://dofsonderborg.dk/hvordan-og-hvorfor/?classId=36961bf2-2d78-411e-9656a4c600c5a0d4)
For yderligere oplysninger
Louise Johnsen
louise.johnsen@projectzero.dk (mailto:louise.johnsen@projectzero.dk)

Hvad er klimaskærmen?
Boligens klimaskærm er alt det, der skiller ude fra inde: Ydervægge, vinduer, tag, hoveddør, og så videre. Der er mange penge at spare på
varmeregningen, hvis du har en bolig med en god klimaskærm. For mange kan det hurtigt betale sig at få efterisoleret boligen.
Energitjenesten
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