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ZERObolig støtter op om Go’ Energi kampagne
I dag starter en kæmpe energisparekampagner til 36 mio. kroner. Det er Go’ Energi,
Center for Energibesparelser, der er partner med ZERObolig, som står bag kampagnen.
Formålet er at oplyse om mulighederne for energirenovering i private boliger og gøre
det nemt at komme i gang. ZERObolig støtter op om kampagnen i Sønderborg-området.
Hvordan kan man energirenovere sin bolig? Hvilken energikilde skal man anvende, hvis oliefyr udfases? Hvordan måler man sit energiforbrug? Hvilke håndværkere skal man bruge? Spørgsmålene er
mange, når man vil gøre noget ved energiforbruget i sin egen bolig. Nu er alle svarene samlet ét sted.
Nemlig på GoEnergi.dk, hvor alle borgere uden særlige forudsætninger kan finde nem tilgængelig information varmekilder, energirenovering og meget mere. Websitet er rygraden i Go’ Energis kampagne, som kører hele 2011.
”Vi ved, at det kan være uoverskueligt at give sig i kast med at spare på energien. Sandheden er, at det
ikke behøver være så svært. Derfor er det fantastisk med et website, hvor man finder alt relevant information. Go’ Energis kampagne er et rigtig godt initiativ, som vi støtter 100 % op om,” siger Peter
Rathje, direktør for ProjectZero.
Banebrydende Boligtjek beregner
På GoEnergi.dk finder man en specialudviklet Boligtjek beregner. Det helt særlige ved Boligtjek er, at
man blot skal indtaste enkelte fakta om adresse og sit faktiske energiforbrug. Dernæst henter beregneren selv oplysninger fra offentlige registre og laver en 3D-skitse af boligen med angivelse af de fem
største besparelsespotentialer.
”ZERObolig laver gratis energivejledning for alle interesserede boligejere i Sønderborg-området, hvor
vi gennemgår de individuelle muligheder for at energirenovere. Den nye Boligtjek beregner er et utroligt brugbart supplement til vores energivejledninger, fordi boligejerne selv hurtigt kan få et overblik
over besparelsesmulighederne i deres bolig. Jeg er sikker på, at det vil motivere ekstra mange til at
komme i gang,” siger Peter Rathje.
Håndværkerne skal med
Et andet værktøj på GoEnergi.dk er Håndværkerlisten, som viser vej til håndværkere med energivejlederuddannelse, som er specialiseret i at udføre energirigtige løsninger. Håndværkerne er særligt vigtige, fordi de har den direkte kontakt til forbrugerne. Kampagnen skal gøde jorden for håndværkerne, så
de kan stå klar med energieffektive tilbud.
”Vi vil gøre en stor indsats for at skabe en forbindelse mellem Go’ Energis kampagne og de mange
håndværkere i Sønderborg-området, som er uddannede energivejledere. Bl.a. vil vi invitere til et særligt fyraftensmøde, hvor vi vil fortælle håndværkerne om de nye muligheder, som kampagnen giver
dem,” siger Peter Rathje.
ProjectZero
ZERObolig er en del af ProjectZero, hvis vision er at gøre hele Sønderborg-området til et CO2-neutralt
vækstområde inden 2029. Læs mere på www.projectzero.dk.
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