EM i Energitjek
i DSG
Vi kæmper for at bo billigere, bedre og mere klimaklogt
i Dynt-Skelde-Gammelgab
- kend din bolig, tænk på din pengepung og vind præmier oveni!
I juni kommer hele Europa til at syde og boble af fodboldfeber. Hvad er derfor mere passende end at afholde EM i Energitjek? ENERGI-FEBEREN er over os, og vi kæmper sammen med Kær Halvø for at blive
en bæredygtig landsby i Sønderborg Kommune. Vores resultater vil give genlyd langt ud over kommunens
og landets grænser! Her er vi aktive på banen, frem for at sidde udenfor og kigge på.
Hver for sig kan vi lidt, sammen kan vi det hele !!

EM program 2012:

I mål

Sejrsfesten

Kampen fløjtes i gang
14. juni, HELPcenter kl 18.30 – 22.00,
Event efterskolen.
Masser af energi i 1. og 2. halvleg
Fra uge 25 – 32 kan du få besøg af
din lokale energiambassadør eller
selv lave dit energitjek med hjælp fra
ZERObolig og energiberegneren.
Læs mere på den lokale hjemmeside:
www.dyntskelde.dk
Gode råd fra sidelinjen: spørg din
lokale energi-ambassadør eller ring til
ZERObolig på mobil xx xx xx xx

15. august er deadline for indsendelse af dine indtastede oplysninger til
coj@eucsyd.dk eller aflevering af det
udfyldte papir hos Nette Jensen i den
opstillede postkasse.

Den 23. oktober fejrer vi resultaterne!
Vi går i dybden med de samlede
landsbyresultater og stiller fagfolk til
rådighed for yderligere hjælp – håndværkere og folk fra den finansielle
verden deltager.

Feedback, indtryk og
opsamling i omklædningsrummet
Uge 38; den 17. – 21. september
giver ZERObolig individuel tilbagemelding på statusrapporterne. Se
dine muligheder for investeringer
og afkast. Bliv afklaret med, om der
skal vælges til eller fra mht. energirenoveringer på den korte eller den
lange bane.

Der er flotte præmier på spil!
1. præmie: Husstand nr. 1, der energitjekkes via Energiberegneren
og sender til coj@sucsyd.dk får en buket blomster
2. præmie: Husstand nr. 100, får en kurv med lokale fødevarer til
en værdi af 500 kr.

På trænerbænkes ses:
Landsbylauget, ZERObolig og Landdistriktsudvalget

samvær &
handling...

Landdistrikterne
i Sønderborg

3. præmie: Husstand nr. 150 tildeles et gavekort fra lokale håndværkere på renoveringer
4. præmie: Den sidste husstand, nr. 230, der tilmelder sig inden
den 15. august i Dynt-Skelde-Gammelgab får mediernes fulde
opmærksomhed og en stor overraskelse med i tasken!!
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