Nyhedsbrev vedr. fjernvarme til Ryslinge

9. februar 2021

Vi har nu fået udarbejdet et projektforslag, som udviser god samfundsøkonomi.
Faaborg-Midtfyn Kommune har givet os en betinget godkendelse, og vi har sendt
en ansøgning til Energistyrelsen om tilskud fra Fjernvarme puljen. Vi forventer
svar inden for den næste uge på ansøgningen.
Vi tror på, at vi er nogle af de første til at sende en ansøgning, og har derfor en
stor tro på, at vi får et positivt svar.
Når vi har fået bevilliget tilskud, mangler vi bare at opnå posi tive tilkendegivelser
fra 420 tilslutninger, (pt. er vi ca. halvt i mål) for at kunne komme i gang med at
levere grøn fjernvarme til Ryslinge
Vi har fået positive tilkendegivelser fra en del store forbrugere, boligforening,
kommunen, skole osv. Så det er mest boligerne, vi mangler.
Tilskuddet fra Energistyrelsens Fjernvarmepulje er på op til kr. 20.000, - pr.
fjernvarmetilslutning, dette tilskud kommer Ryslinge til gode i en reduceret pris,
som gør det meget attraktivt for boligerne at vælge fjernvarme.
Læs mere om den reducerede pris på vores hjemmeside, og prøv vores nye
beregnings modul, så du kan beregne din besparelse:
https://www.midtfynsenergi.dk/fjernvarme-i-rysling/
Vi arbejder på nyt kampagne materiale, som vi forventer at lancere samtidig med,
at vi får et positiv svar på vores ansøgning om tilskud.
Der er ikke tilskud til alle boliger i Ryslinge, det er efter "først-til-mølle", tilmeld
dig derfor allerede i dag på vores hjemmeside , eller få din nabo med.
Bemærk at vi har reduceret prisen for at få fjernvarme, derudover har vi gjort det
nemmere at konverterer. Prisen indeho lder nu alle udgifter i forbindelse med
konverteringen, dvs. nyt fjernvarmestik, fjernelse af eksisterende fyr og
installation af en fjernvarmeunit. Vi er gerne behjælpelige med at lave
beregninger osv., så tøv ikke med at kontakte os hvis I løber ind i spørgsmål.
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