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Fjernvarme Fyn byder indenfor på Varmens Dag 2019 
 
Søndag den 3. februar er Varmens Dag. Det fejrer vi og byder dig og din familie indenfor i varmen.  
 
Vi har lagt i kedlen til nogle sjove og lærerige timer for nysgerrige sjæle i alle aldre.  
Så kom og brug en vinterkold søndag med os og bliv klogere på, hvordan den gode, fynske fjern-
varme ender i din radiator.  
 
Oplev fjernvarmen på nærmeste hold  
Hvordan forvandles mere end 280.000 tons affald hvert år til fjernvarme? Og hvad skal der ske med 
varmeproduktionen i årene fremover? Senest i 2025 skal vi have sagt farvel til kullene – men hvad 
skal sættes i stedet? 
 
Det er nogle af de ting, du kan blive klogere på i løbet af dagen. Måske vælger du at tage en rundtur 
på det store affaldsfyrede anlæg. Du kan også stige på bussen og få en tur rundt på det 38,5 hektar 
store område, der huser ikke mindre end tre store anlæg. Eller måske vil du hellere lytte til de for-
skellige oplæg om, hvad der skal sættes i stedet for kullene og om fordelene ved fjernvarmen gene-
relt. 
 
Og så vil der naturligvis være lidt godt til både søde tænder og til kaffetørstige sjæle. 
 
Få gode råd der betaler sig  
Vi har også inviteret et par af de håndværkere, vi samarbejder med. De kan give dig gode råd til, 
hvordan du bedst sparer på energien i din bolig. Og du kan høre om dine muligheder for at få tilskud 
fra Fjernvarme Fyn.  
 
Derfor kan det betale sig at kigge forbi. Også helt bogstaveligt, faktisk.  
 
Vi er med helt fremme  
Danmark er et af de lande, som er nået længst med udbredelse af den miljøvenlige fjernvarme. Og 
Fjernvarme Fyn er med helt forrest som et centralt omdrejningspunkt for varmeproduktionen på Fyn.  
 
Derfor glæder vi os til at give dig svar på dine spørgsmål om denne praktiske opvarmningsform. 
Hvilken type brændsler kan blive til fjernvarme? Hvorfor belaster fjernvarme vores klima mindre end 
andre opvarmningsformer? Og hvorfor er det så genialt, at vi har mere end 2.200 kilometer fjernvar-
merør liggende i den fynske muld?  
 
Så kom og hør de mange gode historier om både klima, miljø, samfundsøkonomi og, ikke mindst, 
familiens varmebudget, som ligger gemt i fjernvarmerørene.  
 
Vi glæder os til at se dig.  
 
Tid og sted  
Søndag den 3. februar klokken 10.00 – 13.00 på Havnegade 120, 5000 Odense C. 
 
Har du brug for yderligere information? 
Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte energirådgiver Dorthe Hindsgaul på telefon 
23 63 18 39 eller e-mail dh@fjernvarmefyn.dk. 


