
Kom og få varmen i  
Bred Kulturhus
Tirsdag den 5. december kl. 19.00 - 21.00

Ønsker du  
fjernvarme?

 - Nu har du  
chancen!



Fjernvarmen er på vej til dit område
Fjernvarme Fyn planlægger at udvide forsyningsområdet til Bred. Du 
kan derfor nu tilmelde dig fjernvarme.

Se hvilket område, der er omfattet, på www.fjernvarmefyn.dk under 
Overvejer du fjernvarme? > Bred.

Mød os i Bred Kulturhus
Tirsdag den 5. december står vi klar med kaffe og æbleskiver i Bred 
Kulturhus. 

Så kom og få en hyggelig aften i selskab med dine naboer og hør om 
fjernvarme. 

I løbet af aftenen vil vi fortælle om, hvad fjernvarme vil betyde for dit 
område og for din varmeregning. 

Kom og få svar på følgende:

• Hvad koster det at få fjernvarme?
• Hvor meget kan jeg spare?
• Hvor meget fylder det i bryggerset?
• Hvordan er fjernvarme miljøvenlig?
• Hvornår kommer fjernvarmen?

Mine juleønsker 2017

Miljøvenlig fjernvarme

En hvid jul

Fred på jorden

Hjemmestrikkede sokker



Mød os i Bred Kulturhus

Aftenens program tirsdag den 5. december

1. Kl. 19.00: Velkomst ved kundecenterchef Allan Stihøj
2. Præsentation af Fjernvarme Fyn
3. Fjernvarmeprojektet i Bred
4. Få et godt tilbud på fjernvarme
5. Hvad vil fjernvarme betyde for huspriserne i området
6. Afrunding af ovenstående punkter og svar på eventuelle 

spørgsmål
7. Kl. 21.00: Tak for i aften og på gensyn

Det er gratis at deltage.
Vi byder på kaffe og æbleskiver.

Bestil et besøg
Har du ikke mulighed for at deltage i arrangementet tirsdag den 5. de-
cember, så fortvivl ej. Du er altid meget velkommen til at kontakte os 
og aftale et besøg og få et uforpligtende tilbud på fjernvarme.

65 47 30 00 
kontakt@fjernvarmefyn.dk 
www.fjernvarmefyn.dk



Kontakt
Du er altid meget velkommen til at kontakte vores konsulenter Lars eller 
Jannik på telefon 65 47 30 00 eller per E-mail kontakt@fjernvarmefyn.dk. De 
kan give et tilbud på fjernvarme og svare på spørgsmål om projektet. 

Husk at du kan holde dig opdateret om projektet på vores hjemmeside  
www.fjernvarmefyn.dk under Overvejer du fjernvarme? > Bred.

KONTAKT FJERNVARME FYN
Havnegade 120
5000 Odense C
Telefon: 65 47 30 00  
E-mail: kontakt@fjernvarmefyn.dk
www.fjernvarmefyn.dk

Foto: Lars Pedersen og Jannik Helberg


