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 ● - Vi blev nærmest stormløbet 
i de første tre timer, så der har 
absolut været behov for gode 
varmeråd og viden om Hvid-
ovres fjernvarme, konstaterer 
Erik Christiansen fra Hvidovre 

Fjernvarme efter søndagens 
åbne arrangement, “Varmens 
Dag” i lokalerne på Arnold 
Nielsens Boulevard.

Omkring 200 havde fulgt 
opfordringen og deltog ivrigt 

i arrangementet. Der var stor 
spørgelyst blandt de besøgende 
og rigtig hæse stemmer arran-
gementet blandt medarbej-
derne i fjernvarmen efter fire 
timers rådgivning og god snak. 
Også børnene hyggede sig, ca. 
25 børn deltog i skattejagten, 
og man måtte hente ekstra for-
syning af bayeriske pølser.

I øvrigt bød “Varmens Dag” 
også på en nyhed, idet Danfoss 
præsenterede en nyskabelse: 
nogle nye termostatventiler, 
som kan spare ekstra 8 % på 
varmeregningen.

- Vi fik til fulde nået vort 
formål, nemlig at oplyse både 
små og store om fjernvarmen 
på en anderledes og sjov måde, 
og samtidig klæde forbrugerne 
på til at være bevidste og an-
svarlige varmeaftagere, hvilket 
er til gavn for miljøet og for-
brugerne selv bl.a. i form af en 
lavere varmeregning, slutter en 
tilfreds Erik Christiansen.

Det succesfulde arrange-
ment gentages nok næste år.       
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Chefen Erik Christiansen (i midten) svarede beredvilligt på alle spørgsmål.

De besøgende kom tæt ind på teknikken bag fjernvarmen.

Damfoss præsenterede en spændende nyskabelse, der 
kunne give en besparelse på 8% på varmeregningen. Børn og unge deltog i skattejagten.

Medarbejderne i fjernvarmen besvarede alle spørgsmål, og var godt hæse efter de fire timer.


