
Oplysninger til informationsmøde i Grundfør Forsamlingshus
For at kunne forbedrede os bedst muligt til informationsmøde om energibesparelser og overvejelser om 
fjernvarme til Grundfør, har vi brug for nogle oplysninger. 

Udfyld venligst spørgsmålene nedenfor så præcist som muligt og returnere skemaet senest 7. marts 2018 til 
Melanie Dalentoft, Byvænget 19 eller på mail til medborgerforening@gmail.com

Navn 

Adresse

Hvornår er huset bygget? (Angiv kun ét svar)

Før 1900
1900 – 1939


1940 – 1959


1960 – 1979


1980 – 1994


1995 – 2007


2008 – 2012


Antal personer i husstanden? (Angiv kun ét svar)

1 2 3 4 5 Flere end 5

Opvarmet boligareal (Angiv kun ét svar)

0-100 m2 100 - 150 m2 150 - 250 m2 Mere end 250 m2

    

Har huset et vandbåret varmesystem? (Angiv kun ét svar)

Ja Nej I dele af huset Ved ikke

Opvarmningsform
Angiv venligst både primær og supplerende varmekilder (Angiv gerne flere svar)

Gas Olie El Brændeovn Træpille
fyr Solfangere Varme

pumpe Jordvarme

        

Andet, angiv venligst hvilke:

mailto:medborgerforening@gmail.com


Er der gulvvarme i huset? (Angiv kun ét svar) 

Ja  Nej  I dele af huset  

 

Hvis du har svaret ja til gulvvarme, bedes du besvare følgende spørgsmål:  
      Er gulvvarmen baseret på: (Angiv kun ét svar) 

El  Vandbåret system  Begge dele  Ved ikke  

 
Varmeforbrug - se seneste årsopgørelse og angiv enhed som vist nedenfor:  
 
Elvarme = kWh 
Olie = antal liter 
Gas og træpiller = m3 
Brænde = m3 
 
Skal du skifte fyret inden for de næste 5 – 10 år?                                         

 
 

 

Elforbrug - se seneste årsopgørelse. Angiv kWh 

 

Vandforbrug - se seneste årsopgørelse. Angiv m3 

 

Er der installeret solceller i forbindelse med ejendommen? 

Ja  Nej  

 
Vil du overveje at skifte til fjernvarme, hvis det er en økonomisk fordel for dig? 
 
 
 
 
 
 
Har du overvejelser om efterisolering, nye vinduer eller anden energibesparelser? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skemaet skal afleveres til Melanie Dalentoft, Byvænget 19 eller på mail til medborgerforening@gmail.com  
senest 7. marts 2018. På forhånd tak for hjælpen.  
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