Kære fritidshusejer
Så er web-portalen www.fritidshusejer.dk <http://www.fritidshusejer.dk/> gået i
luften!
I første omgang er der tale om en testversion. Det betyder, at siden ikke er helt
færdig. Vi har stadig en del artikler og billeder, som vi vil lægge op de kommende
dage. Derudover vil vi gerne have en testperiode, hvor vi lytter til jeres input.
Vi håber derfor, at I vil kigge siden igennem og fortælle os hvad I synes. Og vi
modtager meget gerne konstruktive forslag til nye ting!
Energiberegner
På siden kan du bl.a. finde en energiberegner: Brug den og deltag i konkurrencen om
15 GRATIS ENERGI-TJEK i august måned.
Vindere af Energitjekket får et gratis besøg af en energirådgiver fra Scanenergi.
Rådgiveren gennemgår dit fritidshus for at finde muligheder for energibesparelser.
Efterfølgende laver han en rapport om, hvor meget du kan spare i energi og penge.
KLIK på feltet "Energiberegner" på forsiden og bliv ført gennem beregningen.
De første 100 brugere deltager i konkurrence.
Inspiration, tips og tricks
Du kan også allerede nu finde masser af inspiration og information om forbedringer
af dit fritidshus. Se fx hvilke planter, der egner sig til en fritidshusgrund - og
læs om hvordan du selv reparerer dårlige fuger omkring vinduer og døre. En
indretningsarkitekt kommer også med gode tips til, hvordan du kan gøre huset lidt
mere lækkert for små midler.
Er du i tvivl om, hvad forskellen er på solceller og solvarme, finder du også
information om det. Eller hvad du kan gøre for at tyverisikre sit hus.
Kig på de forskellige artikler og kom gerne med konstruktive forslag til nye ting.
Forum
Vi er også i gang med at udvikle et såkaldt "forum", hvor I som feriehusejere kan
debattere internt, ligesom der vil komme en side med information om og links til
jeres respektive grundejerforeningers hjemmesider.
Vi har ambitioner om at lave en rigtig god og anvendelig side for fritidshusejerne
i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi har derfor brugt de input, vi allerede har fået, og
vi vil opfordre til, at I også fremover kommer med alle jeres gode ideer.
Med venlig hilsen, projektlederne:
Kate Nielsen , WEB MASTER
kate@hvidesande.dk <mailto:kate@hvidesande.dk>
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