
Borgermøde om fremtidens energi 
torsdag den 9. Juni kl.19-21 i UFC 
 
Vores gasfyr fungerer egentlig udmærket. Men udløbsdatoen er allerede i syne og gasfyret skal altså 
udskiftes eller erstattes af noget andet inden for en overskuelig fremtid. 
 
Alene i vores Andelsboligforening drejer det sig om 40 gasfyr-installationer til et større millionbeløb. 
 
Nye ambitioner for vores miljø og ønsket om at reducere CO2 forbruget ved at udfase fossile brændstoffer, 
samt den ubehagelige omstændighed at vores euros bliver til rubler på vej til Kremls og Putins krigskasse 
gør, at vi skal tænke nyt og omstille os på nye energiformer. 
 
Der er derfor god grund til at spørge vores lokale fagspecialister fra Hillerød Forsyning om der er udsigt til 
at vi her i byen kan forvente det fælles fjernvarmenet udvidet hertil, så det kan være alternativet til vores 
private gasfyr eller for den sags skyld lige så aktuelt til vores oliefyr. 
 
Vi har derfor inviteret Seniorplanlægger Thorkild Kristensen og hans makker Alexander Jensen fra 
Hillerød Forsyning til UFC torsdag den 9. Juni kl. 19 for at hjælpe os på vej med de muligheder, vi måtte 
have for at skifte vores gasfyr/oliefyr ud med en mere klimavenlig løsning. 
 
De 2 fagfolk vil give os et indblik i de energiplaner, Hillerød Forsyning og Hillerød Kommune arbejder med 
lige nu og i de kommende år. Herunder også planerne for udvidelse af fjernvarmenettet. De vil måske også 
kunne give et forsigtigt gæt på, hvad vi kan forvente af omkostninger som privatpersoner. Vi skriver et 
forsigtigt ”måske” fordi der er tale om rigtigt mange og omkostningstunge investeringer ved så store 
anlægsprojekter. Især i et marked, som med krigen i Ukraine er blevet særdeles usikkert på både priser og 
leverancer. 
 
Der vil også være mulighed for at spørge ind til alternative energiløsninger, som fx forskellige former for 
varmepumper enten som centrale pumpeanlæg eller tilpasset individuelle boliger. Det vil jo være en 
selvstændig gevinst for både den enkelte familie og for samfundet, hvis vi kan blive så kloge at vi undgår 
‘panik-investeringer’ i energiløsninger som ikke holder i længden. 
 
Men kom selv, spørg, og hør på vore to fagfolk, som gerne tager imod spørgsmål fra forsamlingen efter 
deres oplæg. 
 
Forventet mødevarighed: 1-1/2 time. 
 
I samarbejde med Uvelse-Lystrup Lokalråd som påtager sig værtskabet. 
 
Venlig hilsen 
 
Carl-Otto Rieks 
Uvelse Have 30 
Mob 24929413 
* 
Susanne Due Kristensen 
Uvelse Have 2 
Mob 20478826 
* 
Ole Glargaard 
Uvelse Have 28 
Mob 51308909 
* 


