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Roskilde skal være mere grønt og energivenligt og har sat projekt Grøn Puls i søen.
Energivejlederne medvirker lige fra start.
Nu vil Roskilde kommune, Roskilde Forsyning og erhvervsFORUM Roskilde sætte fokus på
energivejledning i kommunen og samtidig hjælpe med at give de lokale håndværkervirksomheder et løft.
Det sker med projektet Grøn Puls, der skal understøtte Roskilde Kommunes planer om at blive mere
grøn.
For at skyde projektet i gang blev der i starten af maj afholdt Roskilde Energidag, hvor borgerne kunne
stille spørgsmål til energivejledere, og 25 heldige husejere vandt en gratis gennemgang af deres bolig.
Lokale energivejledere til lokalt projekt
Det er de to lokale energivejledere Jesper Møller Kristensen og Jesper Wagner Olsen, som har stået for
gennemgangen af vindernes boliger i Roskilde. De to x Jesper har hver især håndteret ti boliger, og i
fællesskab taget sig af vejledningen af de resterende fem.
Jesper Wagner Olsen fra GW Byg A/S fortæller: ”Vi blev kontaktet af erhvervsFORUM Roskilde, fordi de
søgte lokale kræfter, som ville hjælpe med at vejlede interesserede borgere om energirenovering. Vi var
med på Roskilde Energidag og har igennem juni måned været rundt og besøge vinderne af det gratis
energitjek.”
Jesper Møller Kristensen fra Alteq A/S supplerer: ”Det er godt at se, at der bliver støttet op om
energirenovering i Roskilde. Jeg oplever, at folk tager rigtig godt imod den vejledning og de forslag, som
vi har til, hvordan de med fordel kunne energioptimere deres hus.”
Godt fra start med vejledninger
Begge energivejlederne fortæller, at de har kunnet komme med gode input til alle husejerne, men at
der ikke har været særligt grelle tilfælde af energispild blandt vinderne.
”Hovedparten af de husejere, vi har været ude hos, har allerede været bevidste om og interesserede i
at spare på energien. Det bevidner deres deltagelse i Roskilde Energidag jo om. Så det er en god start,
der skal følges op af nye initiativer for at nå de husejere, som ingen interesse har vist i området endnu,”
vurderer Jesper Møller Kristensen.
”Det er et projekt, hvor det er svært at måle succesen allerede, men nu er der sået nogle frø. Jeg
forventer, at en del af de vejledninger, som vi har gennemført, snarligt vil blive fulgt op med konkrete
projekter. Især i betragtning af Boligjobordningen. Jeg regner bestemt med, det her initiativ bliver en
gevinst for os som energivejledere,” siger Jesper Wagner Olsen.
De to energivejledere har hver lagt omkring 40 timers arbejde i projektet. Energivejledersekretariatet
har understøttet projektet bl.a. ved at give en præsentation ved informationsmøde for lokale
håndværkere i Roskilde Kommune.
Læs mere om Grøn Puls på www.gronpuls.dk eller følg projektet på Facebook.

