
Kære naboer! 

 

Som det nok er jer bekendt, er fjernvarmen på vej til Morud – eller er den? 

 

Vi har alle fået et brev fra Fjernvarme Fyn vedr. tilslutningen, og der mangler lige nu kun ganske få 

tilmeldinger for, at man kan gå i gang. Og det er jo ”fedt”, hvis det lykkes.  

 

Her er et par argumenter for at gå med: 

 

 Jeres hus bliver mindst 10% mere værd, hvis det er opvarmet med fjernvarme og ikke med gas. 

(Ifølge en undersøgelse fra Realkreditrådet offentliggjort i Søndagsavisen vil huse i Region 

Syddanmark i gennemsnit være kr. 197.329,00 mere værd, hvis de opvarmes med fjernvarme i 

stedet for gas eller olie). Så alene værdiforhøjelsen af huset vil gøre investeringen i fjernvarme til 

en af de allerbedste, I kan foretage jer. (Også selvom I ikke står og skal sælge huset lige nu). 

 

 Udgiften for tilslutning kan finansiere med 5 % i udbetaling. Det er hele pakken inkl. VVS arbejde 

og afbrydelse af gasstik der kan finansieres, også selvom du ikke vælger deres rørlægger. 

Nemmere kan det ikke gøres, resten betales sammen med varmeregningen. Dette er alt, hvad 

husstanden med gasfyr skal betale for at fremtidssikre sin ejendom. 

 

 I kan i år få håndværkerfradrag for gravearbejde og vvs arbejde. (Slutter ved udgangen af 2014). 

 

 Tilslutningen er billigere, end nogle måske går og forestiller sig. Tro ikke på dem, der siger, at det 

koster 100.000 kroner. Det er langt billigere.  

 

 Det kan godt være, man har et velfungerende gasfyr lige nu, men kommer fjernvarmen ikke, vil 

man skulle skifte fyret ud jævnligt (typisk ca. hvert 10. år), og dertil kommer udgifterne til de 

lovpligtige eftersyn. Og selvom fyret er nyt – så tag besparelsen med fjernvarmen nu – hvorfor 

vente med at spare penge? 

 

 Fjernvarmen er en utrolig miljørigtig opvarmningsform, da 50% af fjernvarmen fra Fjernvarme 

Fyn er baseret på CO2 neutral brændsel!  

 

 Fjernvarmen er nem – billig – renlig - og stort set vedligeholdelsesfri. 

 

 Morud bliver et endnu mere attraktivt sted at flytte til.  

 

Tænk nu ikke, at I bare kan tilmelde jer senere, når fyret igen skal udskiftes. Der bliver nemlig ikke 

noget ”senere”, hvis vi ikke kommer med nu.  

 

Vi er nu så tæt på at nå i mål, at det ville være hamrende ærgerligt, hvis vi ikke i Morud og Bredbjerg får 

den billige og miljørigtige fjernvarme til byen. Men det er sidste frist for tilmelding. Der er nemlig 

deadline den 24. februar! Så det er nu eller aldrig. 

 

Hvis I ikke allerede er tilmeldt, så ring til Ulrik Fløjborg hos Fjernvarme Fyn direkte på tlf. 65 47 30 42 

og meld jer til. I kan også blot sende en mail til uf@fjernvarmefyn.dk og bekræfte, at I tilmelder jer.  

 

Hilsen  

 

 

PS: Sig endelig til hvis I mangler flere gode argumenter. Jeg har flere på lager  . 
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