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Hvis man ikke rigtigt har styr på fjern-

varmeanlægget i kælderen eller på sit 

forbrug af vand og elektricitet, kan man 

måske spare en månedsløn efter skat 

hvert år. Hvordan, kan man se i denne 

film, som giver råd og tips for et af vores 

typiske byggeforeningshuse.  

Vivian Bondy fra Weysesgade fortæller om sit 

fjernvarmeanlæg 

Flere beboere indgår som aktører. Filmen 

kan ses fra www.strandvejskvarteret.dk 

eller direkte på YouTube (søg på 

”strandvejskvarteret”). 

Premierevisningen bliver på det åbne 

møde med Energigruppen den 11. okto-

ber.   

Filmen er allerede set af flere personer. 

Her er klip fra deres kommentarer: 

 "Den er super god. Den taler til alle, 

hvilket er rigtig godt. (Frygtede at den 

blev lidt for nørdet:) Flot arbejde". 

 "Filmen er instruktiv, kortfattet og be-

hagelig afdæmpet i tonen (hverken 

for begejstret eller for belærende), og 

dertil hyggelige billeder fra kvarteret". 

 "Musikken er et scoop, dels en lokal 

komponist, samt den kløgtige titel". 

 "Bortset fra det med brusebadet hver 

2. dag, synes jeg filmen er sober". 

 "Filmen virker klar og sober. Ikke for 

frelst. Lydsiden er OK. Billederne viser 

det, der er relevant ifht. teksten. Alt i 

alt: Godt resultat!" 

 "Flot film. Meget let forståelig og med 

fakta man kan forholde sig til!" 

 

Energifilm med fokus på kvarteret 
På 4½ minut ser man mennesker og gadebilleder fra vores kvarter og får ideer 

til en række konkrete besparelser i husene 

Af Søren Borch og Jørgen Frederiksen, Energigruppen, energigruppe@strandvejskvarteret.dk 

Bettina Lerche fra Kildevældsgade stod for 

forplejningen. Desuden optræder hun og 

hendes børn Aksel og Emma i filmen 
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Iben Dahl Jespersen fra Berggreensgade agerer kartoffelskræller for fotograferne Rune 

Mandsbjerg og Rune Bjerre Jensen. 

Det er Søren Borch og Jørgen Frederik-

sen fra Energigruppen, der har stået som 

producere med økonomisk støtte fra bl.a. 

projektet 2100.nu og fra Københavns 

Energi.  

Flere andre har bidraget, som det ses på 

siden www.strandvejskvarteret.dk/

nyhed/article/862/245/. 

Energimøde:  

Spar energi i et byggeforeningshus 
Tips, vejledning og film på åbent møde med Energigruppen torsdag 11. oktober  

Af Søren Borch og Christian Poulsen, Energigruppen 

 

Program: 

 Verdenspremiere på energifilmen 

 Tips om at spare varme og vand ved 

Jimmi Eibjerg Jensen fra Københavns 

Energi 

 Kort introduktion til tips og informati-

on på vores websites energisider 

 Energigruppens resultater indtil nu 

 Deltagernes ønsker (om information, 

aktiviteter, gør-det-selv grupper etc) 

 Kaffe og småkager. 

 

Tid og sted: Områdefornyelsen Skt. 

Kjelds Kvarter, Vennemindevej 39, tors-

dag den 11. oktober kl 20.00-22.00.   

Tilmelding senest den 5. oktober, enten 

til energigruppen@strandvejskvarteret.dk el-

ler på Strandvejskvarterets Facebook-

side under menupunktet Events. Først til 

mølle, begrænset deltagerantal. Meld fra, 

hvis du alligevel bliver forhindret. 

 


