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Lederen
- reflektion / holdninger

Lige nu så går man, og er bange 
for, kommer der mere. Et gammelt 
ordsprog siger ”Én ulykke kommer 
sjældent alene”.

Corona
Først kom Coronaviruspandemien 
der stadig er en aktuel pandemi, der 
skyldes coronavirusset SARSCoV2. 
Pandemien er blandt de mest dø
delige pandemier nogensinde. Her i 
februar 2022 er der på ver dens  plan 
indberettet 5.705.754 døde.

Coronavirus spredte sig fra Kina 
til det meste af verden bl.a. til Dan
mark. Mange blev smittet og nogle 
blev meget syge og døde, og en hel 
del kæmper stadig med senfølger. 
I flere perioder har vi levet med 
restriktioner, så som forsamlings
forbund og krav om mundbind og 
sprit. Mange mennesker, både ældre 
og unge blev isoleret og dermed 
ensomme. 
Det var et mareridt, og det er det 
stadig; men vi lærte at leve med 
det. For det er det, vi mennesker 
bliver nødt til, vi tilpasser os den nye 
situation. 

Krig i Europa
Det vi troede var utænkeligt skete 
d. 24. februar 2022, hvor Rusland 
invaderede sit naboland Ukraine. 
Ifølge Ruslands præsident, Vladimir 
Putin, så hører Ukraine og Rusland 
sammen pga. en lang fælles historie. 
Endvidere så mener Vladimir Putin 
ikke, at Ukraine skal være medlem af 
forsvarsalliancen Nato. 
Krigen eskalerer dag for dag, og 
krigen udkæmpes på mange for
skellige fronter og med forskellige 
midler og våben. Både på land
jorden og i luften.
Frygtelige billeder, der viser sønder
bombede bygninger og ruiner i 
byerne. En stor del af befolkningen 
i Ukraine er på flugt, nogle kom til 

Danmark, og vi kan møde dem i 
bybilledet. Alt sammen gør det, at 
virkeligheden kommer tæt på. 
Der er skabt et skrækseminar bl.a. 
pga. af bombninger tæt på atom
kraftværker, sprængninger af gas
led ninger og broer m.m. Med en 
leder som Vladimir Putin og den 
nye general Sergej Surovikin, der nu 
står i spidsen for de russiske styrker 
i krigen mod Ukraine, kan vi kun 
bede og håbe på en sikker fremtid 
for os alle. 

Krise
Corona og krigen i Ukraine har 
medført krise og en galoperende 
inflation. Corona har været skyld i 
en lavere produktion, og da hjulene 
kom i gang igen, medførte det man
gel på varer. Krigen i Ukraine medfø
rer en øget efterspørgsel på fossile 
brændstoffer. 
Forbrugerne oplever stigende priser 
på varme, benzin, el og daglig
varer fra supermarkedet. Alle for
brugsvarer stiger, og det ser ikke ud 
til, at det er slut endnu. Der er stort 
set ingen, der ikke oplever det på 
en eller anden måde lige nu. Der er 
mennesker, som må gå fra hus og 
hjem, fordi de ikke længere kan få 
enderne til at nå sammen pga. de 
stigende el og varmeudgifter.
Forbrugernes tillid til fremtiden er 
stærkt dalende. Forbrugertilliden 
er på det laveste Danmarks Statistik 
nogensinde har målt i de 48 år, de 
har opgjort forbrugertilliden.
 
Bevar optimismen
Nu er det nok! Corona, krig og øko
nomisk krise så man kan i sandhed 
sige, at Én ulykke sjælden kommer 
alene, men vi vælger selv, hvordan vi 
tackler det. Nok bliver det aldrig helt 
det samme, for verden og dermed 
Danmark har forandret sig, men 
selvom den har forandret sig, er det 

stadig værd at leve. Vend dit hoved 
mod fremtiden og efter nogle år, 
kan vi sige, vi klarede det. Vi fandt 
livsglæden igen, og vi har evnen til 
at tilpasse os de helt umulige situa
tioner. 
Nanny Dahl, formand

Nanny J. Dahl
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Beskyt dig selv og andre med disse fem råd:
1. HOST eller nys altid i dit ærme.
2. HOLD afstand.
3. VASK dine hænder tit.
4. UNDGÅ håndtryk, kindkys og kram.
5. VÆR opmærksom på rengøring.

Vi er alle kommet godt igennem de to første år med 
Corona med en del restiktioner. Men nu står vi igen over 
for et efterår og vinter, hvor vi allerede kan se en stigning 
i coronasmittede i Danmark og derfor selvfølgelig også i 
Skive Kommune.

Mange har, eller er i gang med at få det 4. stik sammen 
med influenza vaccinationen. Det fjerner nok ikke pro
blemet med Corona, men gør det lettere at komme 
igennem en evt. smitte.

Der er selvfølgeligt noget vi selv kan gøre for at 
komme helskindet igennem faren for smitte. Og slippe 
for, at vi igen skal til at lukke alt ned, med beboermøder 
og fælles arrangementer med spisning.

Det kan du gøre for at stoppe smitten med COVID-19:
Hold afstand til andre (mindst 1 meter), selv hvis de ikke 
lader til at være syge.

Er du usikker så bær mundbind i det offentlige rum, 
især indendørs, eller når det ikke er muligt at holde fysisk 
afstand.

Ophold dig i åbne rum med god udluftning frem for 
lukkede rum. Åbn et vindue, hvis du er indendørs.

Vask dine hænder ofte. Brug sæbe og vand eller 
håndsprit.

Bliv vaccineret, når det er din tur. Følg de lokale sund
hedsmyndigheders vejledning om vaccination.

Dæk din næse og mund med din albue eller et en

Stop ny coronavirus

gangslommetørklæde, når du hoster eller nyser.
Bliv hjemme, hvis du ikke føler dig rask.
Hvis du har feber, hoste og vejrtrækningsbesvær, skal 

du søge lægehjælp.
Karen Dalsgaard
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Råderet, mulighed for forbedring/
forandringer og installationsret i boligen

Individuel råderet
Som lejer har du mulighed for at forbedre/forandre inde 
i din bolig ved brug af den individuelle råderet.
Princippet i individuel råderet er, at den enkelte lejer selv 
bestemmer, hvad der skal ændres og selv sørger for, at 
arbejdet bliver udført og finansieret.
Forbedrings/forandringsarbejderne skal være rimelige 
og hensigtsmæssige og må ikke fratage boligen dens 
karakter af en almen bolig eller eventuelle karakter af en 
handicapegnet bolig.
Du må ikke ændre inde i boligen uden der først 
foreligger en skriftlig aftale med Bomiva.

Kollektive forbedringer/råderet
Ved kollektive forbedringer og kollektiv råderet er det af
delingen, der finansierer arbejdet.
Afdelingsmødet skal godkende de overordnede rammer 
for arbejder, der ligger uden for den enkelte lejers råde
ret og installationsret. Det betyder, at afdelings mødet 
kan tage stilling til, om afdelingens boliger skal forbed
res kollektivt eller individuelt.

Afdelingsmødet kan beslutte at forbedringerne skal gen
nemføres i samtlige boliger – det kaldes for kol lektive 
forbedringer. Eller afdelingsmødet kan be slutte at gen
nemføre bestemte forbedringer efter den enkelte lejers 
ønske og eventuelt af ledige boliger – det kaldes for kol
lektiv råderet.
Afdelingsmødet kan desuden fastsætte rammer for den 
kollektive råderet. Det kan ske ved at fastsætte et mak
simumbeløb for, hvad den enkelte forbedring må koste 
m.v.
Ved kollektive forbedringer vil alle lejere få en lejeforhø
jelse, mens det ved den kollektive råderet kun er lejere i 
de boliger, der bliver forbedret, som får lejeforhøjelsen.
Lejeforhøjelsen vil bortfalde, når lånets løbetid er ud
løbet.

Installationsret
Ud over råderetten har lejeren ret til at lave sædvanlige 
installationer i boligen, som f.eks. installation af vaske
maskine, tørretumbler, opvaskemaskine m.v., med min
dre Bomiva vurderer, at ejendommens el og afløbs
kapacitet ikke kan klare installationen.
Lejeren skal give Bomiva besked om installationen og 
afvente et skriftligt svar, inden arbejdet udføres. Hvide
varer skal altid installeres af en autoriseret in stallatør og 
alle udgifter, der er forbundet med installationen, skal 
afholdes af lejeren.
Vaskemaskine, tørretumbler m.v. som er installeret ef
ter installationsretten, tilhører lejeren selv. Det betyder 
at lejer skal dække alle udgifter til vedligeholdelse og 
reparation af det installerede, ligesom lejeren har er
statningspligt, hvis der sker skader, som er forårsaget af 
installationen. Det betyder også, at lejeren skal fjerne 
hvidevarerne ved fraflytning.

Elsebeth Madsen
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De bedste spareråd til vinteren

”El og varme er blevet dyrt, fordi der mangler energi i 
Europa. Ved at følge de bedste spareråd til vinteren, kan 
du gøre din el og varmeregning mindre. Samtidig kan 
du være med til at sikre, at der er energi nok til alle. For 
skal vi sikkert igennem vinteren, skal vi stå sammen om 
at spare på energien” (Sparenergi.dk).

·  Skru ned for varmen
  Man sparer 5% på varmeforbruget, hver gang man 

skruer 1° C ned. Sæt termostaterne ens i alle rum, og 
hold mindst 18° C, så der ikke kommer skimmelsvamp.

·  Brug mindre varmt vand
  Man bruger cirka 1/3 af sit varmeforbrug på varmt 

vand. Spar på varmen ved at tage kortere, koldere 
bade og vask hænder i koldt vand.

·  Sluk for unødvendigt strømforbrug
  Gennemgå strømforbruget derhjemme, og vurder, 

hvilke apparater, du har behov for. Måske skal du 
skifte til LEDpærer, og slukke når du ikke er i rummet. 
Man kan også overveje at slukke for en gammel 
kummefryser, som man næsten ikke bruger.

·  Sluk for radiatorerne, når der luftes ud
  Man kan spare på varmen med gode udluftningsvaner. 

Luft ud 510 minutter ad gangen med gennemtræk 
flere gange om dagen (23 gange), og skru ned for 
varmen i god tid inden.

·  Sænk temperaturen
  Sænk evt. temperaturen et par grader om natten, eller 

når man ikke er hjemme.

·  Dæk ikke radiatorer til
  Dæk ikke radiatorerne til og sørg for et vist frirum 

rundt om radiatorerne. Tør ikke tøj indendørs.

·  Luk dørene
  Luk dørene til de koldeste rum i huset. Husk at der ikke 

bør være mere end 5° C forskel på temperaturerne i de 
forskellige aflukkede rum, da det øger risikoen for kon
dens, som kan medføre skimmelsvamp.

·  Vinduer
  Hvis der er hasper på vinduerne, så brug dem. Har 

man gardiner, så brug dem om aftenen, da de har 
en isolerende effekt til at holde på varmen. Ved at 
have gardinerne trukket fra om dagen, kan solens 
strålingsvarme være med til at varme op i løbet af 
dagen.

·  Hyggetæppe i sofaen
  Når man bevæger sig aktivt, bliver kroppen automatisk 

varm. Omvendt bliver man køliger, når man er inaktiv. 
Hav derfor gerne et hyggetæppe liggende de steder, 
hvor man sidder og slapper af, så man ikke behøver 
skrue op for varmen for at se TV.

·  Klæd dig varmt på
  I genbrugsbutikker kan evt. købes sweatre, uldne 

strømper, uldent undertøj, sutsko, fleecettrøjer m.m. 

·  Brug strømmen, når den er billigst
  Prisen på strøm varierer time for time, og den er typisk 

billigst, når der produceres meget vind og solenergi. 
Vil man være sikker på altid at bruge den billigste 
strøm, kan man følge elprisens udvikling time for time 
på forskellige apps.

·  Brug tørresnoren udenfor
  Hæng tøjet til tørre uden for i stedet for at bruge 

tørretumbleren. 

·  Se på energimærker
  Skift gamle elapparater ud, hvis de har et stort 

strømforbrug og dermed et dårligt energimærke.

·  Fyld vaskemaskinen op
  Fyld vaskemaskinen helt op og vask ved lavere 

temperatur. Ved at vaske ved 20° C i stedet for 40° 
C og 30° C i stedet for 60° C sparer man ca. 55% af 
elforbruget.

·  Køleskab og fryser
  Hold 5° C i køleskabet og 18° C i fryseren. For hver 

grad temperaturen sænkes i køleskabet, stiger for
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bruget med 5%. For hver grad temperaturen kommer 
under 18° C i fryseren, stiger elforbruget med 23%.

· Spar på strømmen i køleskabet
  Man kan med fordel tø maden op i køleskabet. For 

hvert kilo kød, som man tør op i køleskabet, kan der 
spares energi svarende til ca. 1 times gratis strøm. Om 
vinteren kan mad/drikkevarer køles ned udenfor, inden 
det stilles i køleskabet.

· Spar på strømmen i ovnen
  Husk at udnytte ovnens før og eftervarme. Sæt maden 

ind i ovnen, allerede når den tændes, og sluk ca. 15 
min. før, du ellers ville have gjort. Efter brug kan man 
lade ovnlågen stå åben og udnytte eftervarmen.

· Spar på strømmen til madlavning
  Tilsvarende kan man for grydernes vedkommende 

udnytte kogepladernes eftervarme og slukke et par 
minutter før. Brug det gamle trick og lad risengrøden 
koge færdig i sengen.

  Lav flere portioner mad ad gangen, som så efter
følgende kan opvarmes i mikroovnen. 

  Læg låg på gryden, når du laver mad på komfuret, 
ellers tager det 3 gange så meget strøm.

  Brug kun 13 dl. vand til kogning af kartofler og ½ 
dl. vand til kogning af et æg, så spares der 30% af 
strømmen.

·  Fyld opvaskemaskinen op – og skru ned
  Ved at skylle tingene af, kan der anvendes et 

vaskeprogram på færre grader. Fyld opvaskemaskinen 
helt op og vask ved lavere temperatur. Hvis opvasken 
klares ved 50/55° C, bruger det 1020% mindre strøm 
end opvask ved 65° C. 

·  Søg om varmetillæg på Borger.dk
  Der kan søges om varmetillæg, hvis man er folke

pensionist, eller har fået førtidspension før 1. januar 
2003. Der søges på Borger.dk, og man skal vedhæfte 
de sidste 3 års varmeregnskaber. Det evt. bevilgede 
beløb udbetales sammen med pensionen.

 Ulla K. Holm



Vores Blad – Beboerbladet for Bomiva 2/2022Side 8 Bomiva



Vores Blad – Beboerbladet for Bomiva 2/2022 Bomiva Side 9

www.Bomiva.dk

Her kan du logge 
på din side

Her kan du se 
ledige boliger uden 

venteliste

Mangler du hjælp 
i boligen ? Følg Bomiva´s 

facebook side

Skriv dig på 
venteliste her
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Glatførebekæmpelse – Vinter 2022/2023

Bomiva´s generelle information med beskrivelse af, hvordan der prioriteres, når der er 
faldet sne eller isslag.

På hverdage ryddes/saltes således
Ved let snevejr op til et par centimeter sne ryddes ikke, men der saltes, hvis det vurderes 
at være nødvendigt. Ved moderat snevejr, hvor der ligger flere centimeter sne kan 
forventes, at fælles adgangsveje/-stier til boliger, parkeringspladser og garager og 
affaldscontainere ryddes og saltes. Ved vedvarende snebyger/snestorm, hvor der kommer 
store mængder sne, ryddes og saltes så snart det er hensigts-mæssigt og 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt for viceværterne at rykke ud. Ved isslag saltes hurtigst 
muligt.

I weekender og på helligdage ryddes/saltes således
I weekender og på helligdage ryddes/saltes i det omfang der vurderes nødvendigt, men idet 
der er tale om ekstraudgift til ejendomsfunktionæren og hermed til afdelingen ryddes/saltes 
kun, så man kan komme til og fra boligsti, parkeringsplads og garage til offentlig vej.

11

Et rigt fugleliv kan berige haven med 
farver og fuglefløjt.

Men hvis du fodrer fugle, stiger 
risikoen for, at du tiltrækker rotter

For at undgå rotter, måger og andre 
skadedyr, SKAL fuglefodring foregå fra 
foderbræt eller foderautomat og ikke 
direkte på græsplænen eller jorden.
Se hjemmesiden - husorden for regler 
i din afdeling.

Med venlig hilsen 
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Hele 40% af danskerne laver frivilligt arbejde. Den 
frivillige indsats kan eksempelvis være forankret i 
frivillige organisationer eller foreninger, herunder også i 
de almene boligorganisationer. Hver dag og i hele landet 
er der almene beboere, der udfører frivilligt arbejde 
som fremmer trivslen i deres boligområde. Det frivillige 
arbejde er inden for bestyrelsesarbejde, trivsel, socialt og 
praktisk arbejde.

Ved frivilligt arbejde i Bomiva forstås de opgaver og den 
indsats:

• Der udføres for fællesskabet
• Der rækker ud over egne behov
• Der er ulønnet
• Der udføres af egen fri vilje
•  Der er til gavn for boligområder og dermed også an

dre end én selv, ens familie og venner
• Der giver mening og gør en forskel.

I 2021 og 2022 arbejdede administrationen og hoved
bestyrelsen i Bomiva med at udarbejde en frivilligheds
politik for Bomiva. Politikken er tænkt som inspiration 
til at afdelingerne får udarbejdet deres egen politik for 
frivillighed med afsæt i afdelingens forudsætninger. I 

marts måned var afdelings be styrelses medlemmerne in
viteret til et møde, hvor frivillighedspolitikken blev præ
senteret og efterfølgende blev den så udsendt, så afde
lingsbestyrelserne kunne gå i gang med at diskutere og 
udarbejde deres egen frivillighedspolitik. 

Politikken kan eventuelt indeholde følgende:
• Hvordan afdelingen vil tiltrække frivillige
• Hvordan afdelingen vil fastholde frivillige 
• Synliggøre frivilligt arbejde
• Hvor man henvender sig, hvis man vil være frivillig
•  Hvilke resurser kan stilles til rådighed for den 

frivillige 
• Hvordan modtager vi de frivillige
•  Hvordan man gør det sjovt og nemt at få flere til at 

deltage i fællesskabet
•  Hvordan bruger man afdelingens faciliteter til gavn 

for fællesskabet.

Det er bare nogle af de emner som jeres frivillig
hedspolitik kan indeholde. Det frivillige lokale be
boerengagement er med til at skabe gode bolig
afdelinger, for jo flere beboere der engagerer sig, 
jo stærkere står de positive fællesskaber, som er af
gørende for at opnå velfungerende og bæredygtige 
boligområder, hvor man styrker fællesskabet og be
kæmper ensomhed i boligafdelingen.

Håber afdelingerne får udarbejdet deres egen fri
villighedspolitik og efterfølgende får den godkendt på 
afdelingens ordinære afdelingsmøde i 2023, så den kan 
tiltrække flere frivillige og være til gavn og glæde for ak
tive beboere og beboerdemokrater.

Nanny Dahl

Frivillighed
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Hold trappeopgange fri 
for private genstande

I mange trappeop
gange opbevares en 
del private genstande 
og mange steder ser 
det vældig hyggeligt 
ud, men trapperum
met er samtidig den 
fælles indgang til flere 
boliger, og reglerne i 
bygningsreglementet 
foreskriver, at trappe
rum ikke må anvendes 
til andre formål end 
trafik.

Når der står ting i 
trappeopgangen, som 
f.eks. barne vogne, 
elscootere, fodtøj, tæp
per, møbler m.v. øges 
risikoen for brand. 

Samtidig er det sværere for jer, der bor i opgangen at 
komme ud, og for brandvæsenet at komme ind, hvis 
uheldet er ude.

Af samme årsag vil alle aftaler om opladning af elkø

retøjer i fælles trapperum blive annulleret fra og med 1. 
december 2022. Fra denne dato, må man ikke længere 
oplade elkøretøj i trapperummet, og vil derfor ikke læn
gere blive opkrævet 25 kr./md. til strømforbrug.

Vi er godt klar over, at det kan skabe problemer m.h.t. 
opladning m.v., men set i forhold til risiko for at der går 
ild i et batteri, der kan medføre personskade og brand
skader i lejlighederne, skylder vi hinanden at gøre, hvad 
der skal til for at forebygge.

Elsebeth Madsen, Inspektør
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Aktiviteter i Afdeling 4, 
Vestervang/Vestervænget

Efter en lang periode med Corona og dermed mange 
restriktioner, nyder vi at samles og tage ud for at få nogle 
fælles oplevelser forskellige steder.

Her er det Bowl'n'Fun som afdeling 4, Vestervang/
Vestervænget besøger. Billedet viser de glade vinderne i 
Bowling. Vi spiser sammen, og derefter er deltagerne lidt 
delt, nogle bowler, men da ikke alle kan være med til at 
bowle, så er der arrangeret en raflekonkurrence, hvor der 
også er fine præmier til vinderne. Afdelingen er gerne 
afsted til Bowl'n'Fun 2 gange om året, forår og efterår.

Vi har også i årets løb været på udflugt i bus ud for 
at spise ål på Feggesund Færgekro, men da priserne på 
bussen er steget her de sidste par år, så er afdelingen 
begyndt at arrangere fællesudflugter i egne biler, og der
med kan vi komme af sted flere gange. 

Da ikke alle har bil, er det arrangeret sådan, at del
tagerne melder ind om de mangler kørelejlighed, eller 
om de har mulighed for at tage nogle ekstra med i bilen. 
Det er Udflugtsgruppen, der arrangerer turene, og ne
denstående er udflugter, der er planlagt til at blive afvik
let i 2022:

25.03.2022:  
Vi besøger 
MarkVærket, 
Thise Ostebutik og 
spiser på Lybystrand.

05.05.2022: 
 Vi kikker på tøj og spiser på 
Gullerup Strandkro.

16.06.2022:  Vi besøger Minilandsbyen og drikker kaffe 
i cafeen.

28.08.2022:  ”En søndag på heden”, hvor der også bliver 
mulighed for at spise.

10.09.2023: 
 Vi besøger Hjerl Hede og spiser 
på Sevel kro.

13.10.2022:  Vi besøger Fashion By Bdesign, hvor og 
spiser på ”Konge Buffet” i Viborg.

15.11.2022:  
Vi besøger Dalgaards Antik og 
spiser på Det Italienske Bøfhus.

06.12.2022: Salg af dametøj I Huset (Smartex).

De udflugter, der er blevet afviklet, har været hyggelige, 
men vi mangler lige at afvikle de sidste i 2022. Beboere, 
der ikke har bil, får mulighed for at komme ud at se no
get. Vi har fælles oplevelser, lærer hinanden at kende, og 
vi har fået noget at snakke om, når vi mødes.

Nanny Dahl



Vores Blad – Beboerbladet for Bomiva 2/2022Side 14 Bomiva

Afdelingsmøder 2022

Så er det slut med afdelingsmøderne for i år, og som 
hovedbestyrelsesmedlem i Bomiva så deltager vi i disse 
møder, og ofte som dirigent.

Afdelingsmødet er jo et møde, hvor beboerne fra den 
afdeling man bor i, har mulighed for at deltage. Der er en 
fast dagsorden med nyt fra afdelingens formand, gen
nemgang af regnskabet fra sidste år, beslutning om bud
gettet for næste år, og ikke mindst er der valg af med
lemmer til afdelingsbestyrelsen.

Der er også mulighed for at indsende forslag, som så 
bliver behandlet på afdelingsmødet, og en gennemgang 
af planlagt vedligeholdelse har også stor interesse.

Jeg deltager for det meste i de afdelingsmøder, der er i 
oplandet, og jeg gør det med glæde.

Jeg finder det rart som hovedbestyrelsesmedlem, at 
komme rundt til de forskellige møder, bl.a. for at høre 
om – hvad de går og tumler med – er det udfordringer, 
vi kan hjælpe dem med, eller forsøge at løse for dem. Jeg 
synes, at vi har nogle dygtige medarbejdere i Bomiva, 
som forsøger inden for lovens rammer at afhjælpe på al
lerbedste vis.

Der er mange små afdelinger i oplandet, og man er 
faktisk meget flittig til at møde op til disse afdelingsmø
der. Af og til dukker der nye ansigter op, og så har man 
som hovedbestyrelsesmedlem mulighed for at hilse på 
dem.

I de sidste par år, har der jo været Corona, så møderne 
har været meget anderledes. Men i år var de mere nor
male. Det er jo skik og brug de fleste steder, at man slut
ter af med lidt mad og drikke, og det deltager jeg gerne 
i, hvis det er muligt.

Jeg vil også gerne hermed opfordre til, at de af de
linger, der ikke har en afdelingsbestyrelse overvejer nøje 
til næste år, at man får valgt en afdelingsbestyrelse, men 
jeg er godt klar over, at det kan være et problem i de 
små afdelinger. 

De bedste hilsner med håb om, at vi ses til næste års 
afdelingsmøder.

Ellen Holmgaard
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Hele Europa oplever i øjeblikket voldsomme pris
stigninger på energi, specielt gas, om man forsynes heraf 
direkte eller om det er strøm/varme, der er frembragt 
ved brug af gas.
I afdelinger, der forsynes af gas, uden mulighed for 
opkobling til fjernvarme har vi undersøgt flere mulig
heder for anden varmeforsyning. Her først og fremmest 
luft til vand varmepumpe, der umiddelbar skulle er
statte eksisterende gasfyr. 

Som prisen på el og gas udvikler sig, med hop både op 
– og ned, på flere hundrede procent det sidste halvår, 
er det efter vores vurdering ikke ansvarligt at investere 
mellem 100150.000/bolig i en varmepumpe løsning. En 
investering vi vil være bundet af de næste 10 til 15 år.

Elsebeth Madsen/Peter Hauberg
Inspektører

Varmeforsyning fra varmepumpe
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Glædelig Jul 
& Godt Nytår 

Bomiva ønsker alle Glædelig Jul & 
Godt Nytår på gensyn


