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Invitation: 4 spændende nyheder til alle håndværkere og entreprenører samlet i 

ét arrangement d. 21. januar kl. 15 – ca. 17! 
 

 

PROGRAM: 

 

Kl. 15.00 Velkomst ved Jørgen Ove Jensen, Frederikshavn Erhvervsråd 

 

Kl. 15.05 Præsentation af planerne for Det Grønne Hus 

 

 ARKINORD fremviser skitserne over huset.  

NIRAS fortæller om de tekniske installationer. 

  

Mød Dan og Charlotte – de mulige købere af huset. 

 Hør mere om, hvordan Det Grønne Hus vil blive udbudt. 

 

Kl. 15.30 Energivejlederuddannelsen 

 

Jørgen Ove Jensen, Frederikshavn Erhvervsråd, fortæller om uddannelsen – de to 

første kursusterminer er fastsat til gennemførelse: 

 

 Uge 8: Klimaskærm (primært for murere og tømrere) 

 Uge 9: Installation (primært for elektrikere og smede/vvs) 

 

Energivejlederuddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Frederikshavn 

Erhvervsråd og EUC Nord. 

 

Husk: Tilmeld dig allerede nu til kurserne på hum@eucnord.dk – begrænset antal 

pladser! 

 

Kl. 15.45 Kort pause 

 

Kl. 16.00 Præsentation af Elsparefondens Håndværkerliste v. Michael Reuss, Elsparefonden 

 

Markedsfør din virksomhed helt gratis gennem Elsparefondens hjemmeside med 

100.000 besøgende om måneden – vis forbrugerne hvilke energivenlige løsninger din 

virksomhed kan udføre! 

 

 400  millioner i skrotningspulje til udskiftning af gamle oliefyr – hør mere om den nye 

pulje, der skal give 15-25% i tilskud til at udskifte oliefyret med et mere 

energieffektivt system – f.eks. varmepumpe, solvarmeanlæg eller tilslutning til 

fjernvarmenettet. Hvordan kan Håndværkerlisten bruges aktivt i forhold til den nye 

pulje? 

 

Kl. 16.45 Spørgsmål og afslutning 
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Info & tilmelding: 
 

Tid:  Torsdag d. 21. januar kl. 15-17 

 

Sted:  Frederikshavn, Kattegatsiloen, Silovej 8, stuen, lokale K1 

 

Tilmelding til: tilmeld@frederikshavn.dk skriv ”tilmelding energi 21/1” i 

emnefeltet og husk at angive navn + antal tilmeldte – eller 

tilmeld på telefon 9845 8000. 

 

Tilmelding senest:  Torsdag den 14. januar! 
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