Go' energi i Nordborg
Stemningen var i top og energien i fokus på julemessen i Nordals idrætscenter.
Af Pernille Petersen (mailto:pp@projectzero.dk?subject=Vedr.%20Artikel%20gik%20julen%20i%20m%C3%B8de%20med%20besparelser)

I en kold og regnfuld november weekend havde mange valgt at ligge vejen forbi julemessen i Nordals idrætscenter.
Stemningen var god blandt de besøgende og på de mange messestande, og ProjectZeros stand, var ikke en undtagelse.
Ved ProjectZeros stand lagde de mange besøgende vejen forbi, for at snakke om energibesparelser, de grønne løsninger og energirenovering.

LED var et hit
ProjectZero havde i anledningen af julemessen, valgt at bytte de besøgenes gamle pærer til en ny LED pære.
”Jeg syntes det er godt at kunne bytte sin gamle glødepærer til LED, især fordi jeg løbende udskifter mine gamle glødepærer til LED” fortæller Helle
Petersen.
Den store interesse for ombytningen betød en samlet en samlet besparelse på 6314 KWh, hvilket er svarende til 4 personers årlige elforbrug.

Mange ville gøre ProjectZero klogere
ProjectZero havde i forbindelse med messen, udarbejdet et spørgeskema, for at blive klogere på borgerne i Sønderborg-området, og deres energitiltag.
I spørgeskemaet blev de besøgende bl.a, spurgt om de havde energirenoveret deres bolig de seneste 5 år, eller om de overvejede at køre elbil.
Som tak for hjælpen, kunne de mange deltagende i lodtrækningen om et gavekort på 1.000 kr
Se hvem der blev vinderen på ProjectZeros Facebookside (https://www.facebook.com/ProjectZERO.Sonderborg/videos/1153542241366729/).

Elbiler i fokus
Delebilskonceptet Tadaa!, havde også lagt vejen forbi julemessen, hvor de besøgende fik rig mulighed for at prøve en elbil, og se elbilens store
potentiale.
”Jeg er positiv overrasket over elbilen, især fordi den er lydløs, og behagelig at kører i ” fortæller Jens Petersen.
Tadaa! har allerede lanceret en delebilsordning i Fynshav, og lige nu undersøges der, hvor i Sønderborg-området der er potentiale for flere
delebilsordninger.
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Opnå besparelser med LED
Når du udskifter den traditionelle glødepære ud med LED pære, er der mange penge at spare.
Du kan spare op til 150 kr. pr år pr. pære.
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