
Komponistbyen lukker for varmen 

energi. Aktive beboere i rækkehusbebyggelse opfordrer til at holde lukket i fjernvarmeanlæg de 

kommende måneder. Og Energigruppen har flere ting i gang 
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Der er ingen grund til at holde fjernvarmen tændt i en boligforening hen over sommeren. 

Ved at dreje på en såkaldt sommerventil kan der spares tre-fem procent på varmeregningen i løbet 

af et år, til gavn for både pengepung og miljø.  

Miljøpunkt Østerbro har gennem flere år kørt kampagne i boligforeningerne på Østerbro for, at der 

skal holdes sommerlukket. En kampagne der nu har bredt sig og er blevet landsdækkende. 

Praktisk indfaldsvinkel 

På Østerbro, hvor langt hovedparten bor i lejligheder, er det normalt en vicevært eller en bestyrelse, 

der har adgang til et centralt anlæg, man skal have fat i for at få dem til at holde sommerlukket.  

Anderledes er det i villaer og rækkehuse, som der trods alt findes nogle stykker af på Østerbro. Her 

er det hver enkelt familie, der skal sørge for at holde sommerlukket.  

Et af Østerbros store rækkehuskvarterer er Komponistbyen - eller officielt Strandvejskvarteret - og 

her har en gruppe beboere taget sagen i egen hånd og dannet en energigruppe, som blandt andet 

opfordrer naboer og genboer til at holde sommerlukket. 

»Energigruppen har den holdning, at vi gerne vil gøre noget for energi og miljø ud fra en praktisk 

indfaldsvinkel,« fortæller en af de aktive, Søren Borch. 

Ingen løftede pegefingre 

Gruppen har eksisteret gennem et par år, og kampagnen om at holde sommerlukket er en blandt 

flere ting, som gruppen er involveret i.  

»Vi går aldrig rundt og løfter pegefingre,« siger Søren Borch og tilføjer: 
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»Økonomisk set er det den enkeltes egen hovedpine, men når det gælder miljøet, angår det 

naturligvis os alle.« 

Og Jørgen Frederiksen, der også er med i Energigruppen, tilføjer: 

»Jeg har boet her 25-30 år, og det er kun de sidste 5-10 år, jeg har tænkt på det. Og alene på 

fjernvarme betyder det en besparelse på 6000 kroner på årsplan.« 

Gruppen arrangerer møder og har lavet en film i samarbejde med det omfattende miljøprojekt på 

Østerbro 2100.nu, og snart er Energigruppen på gaden blandt beboerne for at hjælpe dem med at 

finde frem til ventilerne, som der skal slukkes for.  

Vil gerne hjælpe 

Og deres indsats har allerede virket for en del beboere. Energigruppen har foretaget en undersøgelse 

af, hvor mange der holder sommerlukket.  

Og af de besvarelser, de fik tilbage, drejede det sig om 80 procent af beboerne. Hovedparten 

svarede dog ikke, og det er derfor ikke lige nu til at få et samlet billede af, hvor mange i 

Komponistkvarteret, som lukker for varmen om sommeren.  

»Ud af 393 husstande var det 40, som svarede,« fortæller Jørgen Frederiksen.  

Men Energigruppen giver ikke op. Snart er de på gaden blandt beboerne for at hjælpe dem med at 

finde frem til ventilerne, som der skal slukkes for fra maj til september.  

»Det kan se meget forskelligt ud fra bolig til bolig,« fortæller Søren Borch.  

Og der er flere andre ting i vente. Energigruppen er også involveret eller bliver det, når det blandt 

andet gælder isolering, to-skyls toiletter, grøn el, rensning af brønde, energistyring og en særlig 

VVS-service, hvor ens ejendom kan blive gennemgået for 400 kroner.  

Ikke brede sig for meget 

For gruppen har det dog været vigtigt at tage et skridt ad gangen.  

»Det er vigtigt, at vi kan vise, at de kan gøre noget håndgribeligt, og der er en dokumenteret effekt. 

Derfor holder vi igen med nogen ting, før vi er sikre,« siger Søren Borch, og Jørgen Frederiksen 

tilføjer: 

»Vi skal også passe på ikke at brede os for meget, så det ikke går ud over arbejde og fritid,« siger 

han og nævner, at Energigruppen også betyder noget for det sociale miljø i Komponistkvarteret, 

både blandt de otte aktive medlemmer, men også i forhold til resten af kvarteret, når de gode råd og 

resultater skal formidles videre.  

Hovedstadens Forsyningsselskab Hofor - der er en fusion af blandt andet det tidligere Københavns 

Energi - er man begejstret for beboerinitiativer som det i Komponistkvarteret. 

»Det har en helt anden effekt, når det er folks egne naboer, som rådgiver dem, i forhold til andre 

kampagner. Så ved de, at det er noget, som de kan bruge til noget, når de bor i samme type hus som 

dem selv,« siger Jimmi Jensen, projektleder i Hofor.  


