Mørke Fjernvarme

Byens lokale varmeværk

Velkommen hos Mørke Fjernvarme
Fjernvarme er energi i fællesskab, og hos Mørke Fjernvarme er vores fælles energi 100 % CO2-neutral. Vi er et
biomassefyret varmeværk, der fyrer med halm leveret
af knap 20 lokale landmænd. Det betyder, at du som
én af vores ca. 620 forbrugere får lokal grøn energi til
gavn for både miljøet og din varmeregning.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
GoZee: Sådan kommer du i gang på
30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store
eller Google Play, og download appen på
din smartphone eller tablet.

Som et mindre lokalt fjernvarmeværk er vi meget
bevidste om vores rolle i lokalsamfundet, og derfor
består vores bestyrelse også udelukkende af lokale
bybeboere. Den lokale tilknytning betyder, at vi kender
området og vores kunder særdeles godt, og vi er kun
en kort cykeltur væk, hvis der bliver brug for os.

Komplekse
stålkonstruktioner
og rørtekniske
anlæg

2. Åbn appen, og brug den på sider med
GoZee-ikonet.

360ºpanorama

Fotogalleri

Webikon

Tlf. 86 32 66 66 · www.hsm.dk

Varmeværkets
udvikling og fremtid
Hos Mørke Fjernvarme er vi meget optagede af miljøet
og det aftryk, vi sætter for eftertiden, og derfor støtter
vi også op om Dansk Fjernvarmes fælles målsætning
om at levere grøn varme til alle og bidrage til de danske
klimamål om 70 % CO2-reduktion inden 2030.
I praksis betyder det, at vi er CO2-neutrale, og vi ud over
vores halmfyrede varmeværk også tænker i alternative
løsninger som solceller med mere, der bidrager til en
grønnere fremtid. For os er det vigtigt at følge med
tiden og fremtidssikre os, så vi altid kan tilbyde vores
kunder de bedste, billigste og grønneste løsninger
inden for fjernvarme.
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Tips og tricks
Som forbruger kan du selv være med til at tænke grønt og
samtidig forbedre din økonomi med få enkle tiltag.

Udnyt din fjernvarme bedst muligt

Undgå fugt
Sørg for at lufte ud i alle rum i 10 minutter hver dag. Et rum med lav fugtighed er nemmere at opvarme.

Hold på varmen
Luk dørene til alle rum med en lavere gennemsnitstemperatur – f.eks. soveværelset –
for at holde på varmen.

Gem ikke radiatoren væk
En radiator skal have luft omkring sig, så stil ikke møbler eller andet foran. Når luften
kan cirkulere frit, udnytter du varmen bedst.

Vær opmærksom
Hold øje med dit forbrug, og aflæs måleren jævnligt. Hvis du oplever store udsving,
kan du med fordel kontakte os.

Mørke Fjernvarme
Fabriksvej 20
8544 Mørke

Tlf.: 86 37 72 30
info@moerkefjernvarme.dk
www.moerkefjernvarme.dk

Åbningstider
Mandag-onsdag: 8.00-12.00
Torsdag: 11.00-15.00

13869 • www.jsdanmark.dk

Tænd for alle radiatorer i samme rum, og sæt termostaterne ens. Det udgående fjernvarmerør skal være lunkent eller køligt for optimal varmeudnyttelse.

