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God energi på messe 

Energirigtige kager og konkurrence om at vinde et gratis energitjek trak publikum til på 
weekendens Roskilde Messe. Rigtig mange af messens gæster lagde nemlig vejen forbi Grøn 
Puls’ stand, hvor energivejlederne gav råd og vejledning om energirenovering af boligen. Samtidig 
kunne gæsterne deltage i konkurrencen om at vinde et energitjek.  

En håndfuld af medlemmerne i Grøn Puls’ EnergiHåndværkerNetværk havde taget en dag ud af 
kalenderen for at stille op og tale med interesserede messegæster om fordelene ved 
energirenovering. Lørdag kunne man møde Mads Aarup fra Aarup Net og Marius Matthiesen fra 
’Alt kan lade sig gøre’ – begge tog en snak med mange interesserede husejere. De overlod 
søndag stafetten til Arnth B. Nielsen fra MJ Elektro, Poul Kirstein fra BP Køl & VVS og Michael 
Raaberg fra Thaysen og co, som også oplevede overvældende interesse. 
 

Flere god råd til husejerne 
 
”Det er tydeligt, at mange husejere har en ide om, at der er noget at komme efter i boligen rent 
energimæssigt. Men ligeså mange er også usikre på, hvad der giver mest mening både i forhold til 
økonomi og indeklima. Og det er jo her, at vi som energivejledere og gennem projektet Grøn Puls 
kan hjælpe”, siger Marius Matthiesen fra ’Alt kan lade sig gøre’ og fortsætter:  

”Min erfaring fra messen viser, at overvældende mange troede, at de havde gjort hvad der skulle 
til, men i løbet af vores snak blev de klar over flere gode tiltag, der kan laves på huset.”      

 
Vind et energitjek af dit hus 
 
På messen tilmeldte 120 husejere sig konkurrencen, der løber frem til 31. marts 2014. Vinderne 
trækkes løbende og får direkte besked. Har du endnu ikke fået tilmeldt dig konkurrencen - kan du 
nå det endnu. Du skal blot bo i Roskilde Kommune og tilmelde dig via www.grønpuls.dk. På 
hjemmesiden kan du læse mere om energitjekket og Grøn Puls’ EnergiHåndværkerNetværk. Det 
er også muligt at få et overblik over, hvad der findes af energivejledere i Roskilde Kommune.    

 
Fakta: 
 
GRØN PULS er et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Roskilde Forsyning og 
erhvervsFORUM Roskilde. Projektet stiller skarpt på energirenovering og nye job i 
håndværksvirksomhederne i kommunen. Læs mere på www.grønpuls.dk og følg os på 
facebook.com/groenpuls  

 
Yderligere oplysninger:  
Tine Klitgaard, projektleder i erhvervsFORUM Roskilde, tlf. 6133 0756 
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