
Skal du have fjernvarme? 
Tag stilling nu
Hvis ikke du allerede har besluttet dig for, om du i fremtiden skal have opvarmet din bolig med fjernvarme, så er det ved at 
være nu, du skal tage stilling. Senest den 31. marts 2019 skal der være en tilslutning på 50 %, hvis fjernvarmen skal komme 
til Storvorde og Sejlflod. Vi er nu – medio februar – på over 24 %. Har du endnu ikke booket tid til en opmåling og under-
skrevet dit tilbud, så gør det hurtigst muligt.  

Vælg fjernvarme, hvis
Du ønsker at få varme og varmt vand på en nem og sikker måde
Fjernvarme er et kollektivt system, hvor vi har ansvar for driften. Det betyder, at du får en stabil varme og en nem hverdag, 
hvor du ikke selv skal gøre meget andet end at skrue op og ned for radiatoren.   

Du vil have opvarmet din bolig på en miljørigtig og fremtidssikret måde
Fjernvarme er ikke afhængig af én bestemt energikilde (f.eks. olie eller gas), men kan baseres på forskellige miljøvenlige 
energikilder, som f.eks. overskudsvarme fra affaldsforbrænding.
Opvarmning med fjernvarme betyder allerede nu en væsentlig mindre udledning af klimagasser i forhold til individuel op-
varmning med olie og naturgas. Hos Aalborg Forsyning arbejder vi desuden for, at varmeproduktionen hvert år skal reduce-
re andelen af fossilt brændsel for i 2028 at blive helt fossilfri. 

  

Få et tilbud på fjernvarme
Book tid til opmåling på www.aalborgforsyning.dk/storvordesejlflod eller kontakt os, hvis du har behov for, at vi kommer og 
måler op på et andet tidspunkt end de tider, der er tilgængelige på vores hjemmeside.

Kontakt os
Har du spørgsmål til os, brug for vores hjælp til at forstå tilbuddet, printe det eller måske behov for, at vi kommer forbi igen, 
så er du altid velkommen til at kontakte os.
E-mail: storvordesejlflod@aalborgforsyning.dk 
Tlf. 9931 4800 
I Den Gamle Brugs: De fleste onsdage fra kl. 08.00-14.00

Hjælp os
Spred budskabet til dine naboer, hvis de har ”nej tak 
til reklamer”; så vi sikrer, at alle har fået chancen for at 
tage stilling til, om de vil sige ”ja tak til fjernvarme”
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Derfor har Kenneth og Lars sagt 
”ja tak” til fjernvarme

Kenneth Poulsen, Storvorde 
har i dag et ca. 10 år gammelt 
kondenserende gasfyr. 

Jeg har valgt at skifte til fjernvarme, fordi:

• 20 års erfaring med fjernvarme i Aalborg midtby 
er, at det er 100 % pålideligt – og det kræver  
ingen opmærksomhed.

• Samlet er prisen laver eller identisk med gas.

• Fyret skal skiftes – og der kan forventes  
nedbrud, jo ældre det bliver. 

• Et fyr støjer, selvom det er nyt. 

• Som familie prioriterer vi at have et stort  
bryggers/vaskerum og ved at skifte til  
fjernvarme (fjerne fyret), får vi faktisk  
uvurderlige, flere brugbare kvadratmeter. 

• Ved at få fjernvarme til byen bliver vi tættere 
knyttet til Aalborg og kommer dermed længere 
væk fra ”Udkantsdanmark”.

• Hvis vi gerne vil have byen til at vækste med 
flere nye tilflyttere + byggegrunde, så er det en 
kæmpe fordel at have fjernvarme som en simpel, 
stabil og prisbevidst varmekilde.

• Netop de to sidste argumenter vil jeg gerne 
være med til at støtte, så vi kan være sikre på,  
at Storvorde er i udvikling og ikke i afvikling. 

 

Lars Mandrup, Storvorde
har i dag et traditionelt, 
lukket gasfyr

Vi var slet ikke i tvivl, 
og har valgt fjernvarme, fordi:

• Vi kan spare 4.000 kr. om året i forhold  
til naturgas.

• Der er varmt vand hele tiden. 

• Ca. 62 % af danske boliger har fjernvarme,  
og de kan vel ikke tage fejl med, at det ikke  
skulle være billigere end naturgas.

• Det er mere miljøvenligt i forhold til naturgas.

• Husene vil stige, og folk vil have nemmere  
ved at sælge deres huse. 

• Hvis ikke fjernvarmen kommer til Storvorde/
Sejlflod, tror jeg, at folk hellere vil flytte til  
Klarup i stedet for, da de har fjernvarme.  



Tirsdag d. 5. marts, kl. 15.30-18.00
Onsdag d. 6. marts, kl. 08.00-14.00
Tirsdag d. 12. marts, kl. 08.00-14.00
Onsdag d. 20. marts, kl. 08.00-14.00

Ellers besøg os på 
www.aalborgforsyning.dk/storvordesejlflod 

Kig forbi 
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Fjernvarme Drop In 

Vi er i Den Gamle Brugs 


