
I Sønderborg Forsyning har vi en ambition om at bidrage til en grønnere hverdag, og her er fjernvarme et vigtigt 
skridt. Derfor har vi undersøgt mulighederne for at kunne levere fjernvarme til endnu flere byer på Nordals.  

Vi inviterer til infomøder i byerne; Oksbøl, Broballe og Mjels, Elstrup, Stevning og Dyndved, hvor vi vil fortælle  
meget mere om den nemme, grønne og stabile varmeforsyning. 

Mød os her: 
Oksbøl Friskole, Spangsmosevej 45, d. 23. marts kl. 18:00

Har du ikke mulighed for at deltage i infomødet den pågældende dag i Stevning, er du velkommen til at  
deltage i en af de andre byer. Giv venligst vores fjernvarmesælger Morten besked på telefon 60405322.

Dyndved:  
Hos Formand Martin Hansen, Dyndved Vestergade 3a, d. 28. feb. Kl. 18:00 

Elstrup:  
Elstrup Mølles Cafe, Fynshavvej 12, d. 8. marts kl. 19:00 

Stevning:  
Stevning Kulturhus, Skolevænget 14 den 23. feb. kl. 19:00

Hør mere om:  
Til mødet vil du bl.a. få mere at vide om hvordan vi undersøger  
byerne som mulige fjernvarmeområder - jo flere tilslutninger jo  
større chance er der for, at fjernvarmen kommer til din by.  
Derudover vil vi også fortælle om de mange fordele der er ved  
fjernvarmen, tidshorisont, priser osv. Du vil også have mulighed  
for at få svar dine spørgsmål angående fjernvarmen. 

Vi håber på at se både dig og din nabo! 

Nordals Fjernvarme - en del af Sønderborg Forsyning
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Nordals Fjernvarme er 100%  
CO2 neutral. Vi fyrer med halm,  
som er en fornybar ressource.

Stabil drift og service- 
abonnement, hvor vi sørger for alt.  

Det er en fremtidssikring af dit hus.

Nem installation, hvor vi ordner  
det hele. Nem vedligeholdelse,  

hvor vi står for al service.

Invitation til infomøde om fjernvarme 

Skal vi forsyne din by  
med grøn fjernvarme? 


