
BedreBolig 
markedsførings
materialer 
Se, hvad du kan bruge til at markedsføre 
din BedreBolig-rådgivning

Til at gøre dig ekstra synlig

Streamer til bil
Få en streamer til din bil, så du kan markedsføre dig 
på farten. Gælder så længe lager haves.

Sådan bestiller du: Send en mail med det ønskede 
antal og leveringsadresse til info@bedrebolig.dk.

Fås også i en version med eget navn/logo 

Kontakt os på info@bedrebolig.dk.

Hvad kan din energibesparelse betale? 
Få svaret af din BedreBolig-rådgiver

Skilt til brug på byggepladser
Trykfil med mulighed for at indsætte eget logo.  
Brug det på byggepladser, hvor du udfører energi-
renovering.

Sådan henter du: Log ind med dit brugernavn på 
BedreBolig .dk og hent fil.

Beach flag
BedreBolig beach flag til brug ved byggepladser, 
ejendomsmæglere mv.

Sådan bestiller du: Send en mail med det ønskede 
antal og leveringsadresse til info@bedrebolig.dk.

Streamer til vindue
BedreBolig vindues streamer til brug ved fx ejen-
domsmæglere.

Kontakt os på info@bedrebolig.dk.

Klistermærke

BedreBolig-klistermærke, som fx kan bruges på egne 
brochurer eller på udvalgte varer. 

Trykfil, du kan sende direkte til et trykkeri og bestille 
det antal, du har behov for.

Sådan henter du: Log ind med dit brugernavn på 
BedreBolig.dk og hent fil.

Få svaret af en 
BedreBolig

-rådgiver

Hvad kan din
energibesparelse
betale?
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Inspirationskatalog

Ideer til markedsføring af BedreBolig-rådgivning og 
oplæg til samarbejde med andre virksomheder om 
ordningen.

Sådan bestiller du: Send en mail med det ønskede 
antal og leveringsadresse til info@bedrebolig.dk.

3x3 tips til lette tiltag

Vi har samlet en række enkle tips, der kan øge dit 
salg af rådgivning. Læs hvordan du styrker din  
synlighed lokalt og på nettet samt skaber et godt 
lokalt netværk.

Sådan henter du: Log ind med dit brugernavn på 
BedreBolig.dk og hent som pdf.

Kom godt i gang… Til digitale medier

Film

Filmen er en kort introduktion af BedreBolig over for 
boligejere. Link til filmen på din hjemmeside eller 
i dine mails til kunder. Så giver du dine kunder en 
enkel og kort forklaring af BedreBolig-ordningen.

Sådan gør du: Log ind med dit brugernavn på  
BedreBolig.dk og kopier linket til YouTube.

Emailsignatur

Kan indsættes som supplement til din standard 
mailsignatur.

Sådan henter du: Log ind med dit brugernavn på 
BedreBolig.dk og hent filer.

Digitale elementer

Brug de digitale elementer på din hjemmeside, til 
annoncering på nettet og på Facebook. Alle elemen-
terne fokuserer på det vigtige, økonomiske argument 
over for boligejere.

Sådan henter du: Log ind med dit brugernavn på 
BedreBolig.dk og hent filer.

Kom godt i gang
Inspiration til BedreBolig-rådgivere

3x3 tips 
til øget salg af rådgivning

 Bliv synlig på nettet
Boligejere søger primært information om energi renovering på nettet. Derfor er 
din hjemmeside vigtig. Gør det tydeligt, at du er BedreBolig-rådgiver, og sørg for 
at inspirere boligejeren og skab nysgerrighed efter mere viden. 

Tre lette tiltag

1 Beskriv konkret, hvad du tilbyder, fx BedreBolig-rådgivning, tilskuds-
håndtering, tilbudsindhentning og byggestyring.

2  Beskriv værdien af din rådgivning, fx “Med BedreBolig-rådgivning får du  
det mest optimale ud af din investering i boligen” eller “Med BedreBolig- 
rådgivning får du et overblik og hjælp til at planlægge den fremtidige  
renovering af din bolig”.

3  Tilskynd boligejeren til at gøre noget nu, skriv fx “Ring eller send en mail  
nu, så vi kan få en uforpligtende snak om din bolig og dine muligheder”.

Har du brug for at vende ideer, er du velkommen til at kontakte  
BedreBolig-sekretariatet på info@bedrebolig.dk 

Logo og illustrationer

Brug BedreBolig logoet og de særlige BedreBolig 
illustrationer. Så spiller din egen markeds føring 
sammen med den landsdækkende markeds føring af 
BedreBolig. Du får det hele i en samlet, digital pakke.

Sådan henter du: Log ind med dit brugernavn på 
BedreBolig.dk og hent filer.

Logo-oversigt

BB_logo_v2

Energistyrelsen_logo Energistyrelsen_logo_negativ

BB_logo_v1_neg

BedreBolig logo version 1
BedreBoligs primære logo

Logoerne downloades i forskellige filformater:
• CMYK ai anvendes til trykte elementer
• RGB ai anvendes til digitale elementer
• JPG anvendes til web og PowerPoint

BedreBolig logo version 2
Anvendes når logoet bruges sammen med ‘stregen’

Energistyrelsen logo

BB_logo_v1

Bliv_en_del_af_ordningen_farve.ai

Boligens_vaerdi_farve.ai

Energiforbrug_farve.ai

Find_raadgivere_farve.ai

Fremtidssikring_af_bolig_farve.ai

Hele_forlobet_samlet_farve.ai

Bedre_indeklima_farve.ai

Boligejer_farve.ai

Dokument_farve.ai

Finansielle_institutioner_farve.ai

Forlob_hos_kunden_farve.ai

Gron_aktor_farve.ai

Aflevering_farve.ai

Bliv_raadgiver_farve.ai

Diplom_farve.ai

Energiselskaber_farve.ai

Forbedringer_farve.ai

Gennemforelse_farve.ai

Illustrationer

Facebook coverbillede 

Webbannere i forskellige formater

Kære BedreBoligrådgiver

Her i folderen finder du en samlet oversigt over de markedsførings
materialer, som Energistyrelsen stiller til rådighed for dig som  
BedreBoligrådgiver. Læs ved de enkelte materialer, hvordan du enten 
bestiller de fysiske materialer eller henter dem digitalt. God arbejdslyst 
med din BedreBoligrådgivning.
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Foldere om BedreBolig

Trykte foldere om BedreBolig rettet mod boligejere. 
Du kan også bestille en holder til folderne, som du 
kan stille op på disk eller bord, hvor du møder  
kunderne eller hos dine samarbejdspartnere.

Sådan bestiller du: Send en mail med det ønskede 
antal og leveringsadresse til info@bedrebolig.dk.

Hvad kan din
energibesparelse 
betale?

Få svaret af en
BedreBolig-rådgiver

Find din rådgiver på
BedreBolig.dk

Tagterrasse

Nyt tag

Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 

BedreBolig.dk

Her finder du din BedreBolig-rådgiver

Få mere information om ordningen og find din Bedre-
Bolig-rådgiver på BedreBolig.dk. Her kan du også få 
gode råd om energirenovering og blive inspireret af 
andres erfaringer med BedreBolig.

Sammen om 
BedreBolig
Individuel energirenovering i fællesskab

 © Villy Fink Isaksen, Wikimedia Commons, License cc-by-sa-4.0.

Til at dele med dine kunder

BedreBolig-plan
BEDREBOLIG-RÅDGIVER
AMAS Arkitekter
Anders Dahl Mogensen
Hasselvej 40
2830 Virum
E-mail
andersdmogensen@gmail.com
Tlf.nr 23241157

BOLIGEJER
Dorthe Albrechtsen
Joachim Rønnows Vej 25
2830 Virum

Resume af BedreBolig-plan

Rapportnr: 134
Firmanr: 58
Dato: 01-09-2014

BedreBolig-plan
BEDREBOLIG-RÅDGIVER
VIDAL+IVERSEN tegnestue
Rasmus Iversen
Grønnemose alle 71
2860 Søborg
E-mail rasmus@vi-iv.dk
Tlf.nr 20668014

BOLIGEJER
Herman og Inge Strandgård
Søndersøvej 18
3500 Værløse
E-mail herman@strandgaard.dk
Tlf.nr 12345678

Resume af BedreBolig-plan
Hvis I gennemfører alle tiltag i BedreBolig-planen, kan I årligt spare kr. 6.000 -
7.000 på el-, vand- og varmeforbrug. Derudover bliver boligens komfort og
indeklima forbedret. Alle investeringerne koster kr. 140.000 - 150.000 samlet. Det
omfatter tætning og efterisolering ved ind- og udvendig renovering samt etablering
af pejseindsats og solvarme. Boligens gode akustik og arkitektoniske udtryk
bevares. Nyt loft og maling giver bedre udnyttelse af dagslyset. Det øger komforten
ved den daglige brug af rummene og reducerer elregningen.

Rapportnr: 136
Firmanr: 37
Dato: 02-09-2014

BedreBolig-plan
BEDREBOLIG-RÅDGIVER
Det Grønne Hus
Peter Bolwig
Vestergade 3C
4600 Køge
E-mail cox@energitjenesten.dk
Tlf.nr 56676070

BOLIGEJER
Lone Nielsen
Kællerødvej 5
4250 Fuglebjerg
E-mail ln@boligejer.dk
Tlf.nr 57858031

Resume af BedreBolig-plan
BedreBolig-planen er udarbejdet med udgangspunkt i jeres ønsker om at
konvertere fra olie til vedvarende energi og øge boligens komfort gennem
efterisolering af 1. sal. Det samlede projekt koster kr. 312.000. Det giver en årlig
energibesparelse på kr. 25.000 og forbedrer indeklimaet mærkbart. Dele af
BedreBolig-planen skal under alle omstændigheder gennemføres som led i
bygningens vedligeholdelse.

Rapportnr: 135
Firmanr: 12
Dato: 01-09-2014

Eksempler på BedreBoligplaner

Brug den som inspiration over for boligejere. Så får 
de indblik i, hvad de kan forvente at modtage, når du 
er færdig med at gennemgå deres bolig.

Sådan henter du: Log ind med dit brugernavn på 
BedreBolig.dk og hent fil.

Annoncer
Skabeloner til brug i for eksempel lokalaviser og 
husstandsomdelte reklamer, hvor du kan tilføje 
kontaktoplysninger til din virksomhed. Bemærk, at 
du skal bruge InDesign for at arbejde videre med 
annoncefilerne.

Sådan henter du: Log ind med dit brugernavn på 
BedreBolig.dk og hent filer.

Mange boliger i Danmark kan blive mere energirigtige og bedre at bo i. 
Men det kan være svært at vide, hvor og hvornår det betaler sig at 
energirenovere. Som godkendt BedreBolig-rådgiver kan jeg hjælpe dig. 
Bestil en gennemgang af din bolig og få svaret med en BedreBolig-plan.

• Lavere energiregning
• Sundere indeklima 
• Bedre komfort uden træk og kulde
• Øget salgsværdi 
• Moderne funktioner, design og arkitektur

Hvad kan din
energibesparelse betale?

Tagterrasse

Nyt tag

Navn Navnesen
Adressevej 10
1000 Navneby
Tlf.: 1010 1010
www.navnnavnesen.dk

PLADS TIL EGET LOGO

Få svaret af din BedreBolig-rådgiver

Hvad kan din 
energibesparelse 
betale?

Navn Navnesen
Adressevej 10
1000 Navneby
Tlf.: 1010 1010
www.navnnavnesen.dk

Få svaret af din BedreBolig-rådgiver

Som godkendt BedreBolig-rådgiver kan jeg hjælpe 
dig. Mange boliger i Danmark kan blive mere energi-
rigtige og bedre at bo i. Men det kan være svært at 
vide, hvor og hvornår det betaler sig at energirenovere. 
Bestil en gennemgang af din bolig og få svaret med 
en BedreBolig-plan.

Tagterrasse

Nyt tag

Navn Navnesen
Adressevej 10
1000 Navneby
Tlf.: 1010 1010
www.navnnavnesen.dk

Hvad kan din
energibesparelse betale?
Få svaret af din BedreBolig-rådgiver

•  Lavere energiregning
•  Sundere indeklima 
•  Bedre komfort uden 

træk og kulde
•  Øget salgsværdi 
•  Moderne funktioner, 

design og arkitektur

Til dine lokale aviser

 

 

20. oktober 2014 

Udkast til pressemeddelelse 
(Kan anvendes i forbindelse med, at du har færdiggjort din uddannelse som BedreBolig-rådgiver.  Du skal tilpasse 
den inden den sendes af sted, så den passer til din konkrete situation. Du kan sende den til lokalaviser og/eller 
regionalaviser i dit område.) 
 

Nu kan husejere i [indsæt navn på din by/byer] få en bedre bolig 
Det kan være svært at vide, hvor man skal begynde, hvis man vil energirenovere sin bolig, men nu bliver 
det nemmere for boligejere i [by/byer]. Lokale BedreBolig-rådgivere kan hjælpe husejere med at renovere 
sig til en bedre bolig og en lavere energiregning. 
Husejerne i [indsæt kommune] kan godt begynde at glæde sig, for nu bliver det nemmere at  få en bedre bolig og 
en lavere energiregning. [indsæt rådgivernavn] fra [indsæt virksomhedsnavn] er blevet uddannet som BedreBolig-
rådgiver og kan tilbyde boligejerne en ny måde at finde energibesparelser på. 
”Der er et stort potentiale for husejerne. Boligejere, der vælger at energirenovere, får øget komfort og bedre 
indeklima, når de kommer af med træk, kulde og fugt. Desuden er der besparelser at hente på varmeregningen 
og renoveringen kan øge boligens salgsværdi,” siger [indsæt rådgivernavn]. 
Ny landsdækkende ordning 

BedreBolig er en ny landsdækkende ordning, der gør det nemmere for boligejere at energirenovere deres huse. 
Rådgiverne er håndværkere, ingeniører eller andre bygningskyndige, som har fået en efteruddannelse hos 
Energistyrelsen. De kan gennemgå boligen fra kælder til tag og give gode råd om, hvilke investeringer der giver 
besparelser på energiregningen.  
Anbefalingerne samles i en BedreBolig-plan, som også kan også indeholde forslag til andre ønsker til 
boligforbedringer - for eksempel en tilbygning eller et nyt køkken. Med planen i hånden kan boligejeren gå i 
banken og drøfte, hvordan det hele kan finansieres. 
Fra plan til projekt 

Det kan være en stor opgave for husejeren at overskue processen med at renovere en bolig. Der skal indhentes 
tilbud, håndværkernes arbejde skal koordineres, og der skal løbende følges op på, om alle leverer det, de skal.  
Men også her er BedreBolig svaret på mange udfordringer.  
BedreBolig sikrer, at boligejeren kun behøver at henvende sig et sted. BedreBolig-rådgiverne tilbyder nemlig også 
projektstyring og byggeledelse, som man kan vælge at tilkøbe.   
”Hvis husejeren ønsker det, kan jeg både indhente tilbud og føre fagligt tilsyn med byggeprojektet, men det er 
selvfølgelig helt op til den enkelte kunde, ” siger [indsæt rådgivernavn]. 
 [indsæt rådgivernavn], der desuden er [indsæt øvrige kompetencefelt, fx ingeniør, tømmer mv], glæder sig til at 
komme i gang med BedreBolig.  
 

Udkast til en pressemeddelelse

Brug den til at informere om, at du er godkendt  
BedreBolig-rådgiver. Skabelonen giver plads til, at  
du kan skrive lidt om dig og din virksomhed, før du 
sender den til de lokale avis. Du kan også udsende 
den i samarbejde med andre lokale rådgivere.

Sådan henter du: Log ind med dit brugernavn på 
BedreBolig.dk og hent dokument.

 

 

20. oktober 2014 

Udkast til pressemeddelelse 
(Kan anvendes i forbindelse med, at du har færdiggjort din uddannelse som BedreBolig-rådgiver.  Du skal tilpasse 
den inden den sendes af sted, så den passer til din konkrete situation. Du kan sende den til lokalaviser og/eller 
regionalaviser i dit område.) 
 

Nu kan husejere i [indsæt navn på din by/byer] få en bedre bolig 
Det kan være svært at vide, hvor man skal begynde, hvis man vil energirenovere sin bolig, men nu bliver 
det nemmere for boligejere i [by/byer]. Lokale BedreBolig-rådgivere kan hjælpe husejere med at renovere 
sig til en bedre bolig og en lavere energiregning. 
Husejerne i [indsæt kommune] kan godt begynde at glæde sig, for nu bliver det nemmere at  få en bedre bolig og 
en lavere energiregning. [indsæt rådgivernavn] fra [indsæt virksomhedsnavn] er blevet uddannet som BedreBolig-
rådgiver og kan tilbyde boligejerne en ny måde at finde energibesparelser på. 
”Der er et stort potentiale for husejerne. Boligejere, der vælger at energirenovere, får øget komfort og bedre 
indeklima, når de kommer af med træk, kulde og fugt. Desuden er der besparelser at hente på varmeregningen 
og renoveringen kan øge boligens salgsværdi,” siger [indsæt rådgivernavn]. 
Ny landsdækkende ordning 

BedreBolig er en ny landsdækkende ordning, der gør det nemmere for boligejere at energirenovere deres huse. 
Rådgiverne er håndværkere, ingeniører eller andre bygningskyndige, som har fået en efteruddannelse hos 
Energistyrelsen. De kan gennemgå boligen fra kælder til tag og give gode råd om, hvilke investeringer der giver 
besparelser på energiregningen.  
Anbefalingerne samles i en BedreBolig-plan, som også kan også indeholde forslag til andre ønsker til 
boligforbedringer - for eksempel en tilbygning eller et nyt køkken. Med planen i hånden kan boligejeren gå i 
banken og drøfte, hvordan det hele kan finansieres. 
Fra plan til projekt 

Det kan være en stor opgave for husejeren at overskue processen med at renovere en bolig. Der skal indhentes 
tilbud, håndværkernes arbejde skal koordineres, og der skal løbende følges op på, om alle leverer det, de skal.  
Men også her er BedreBolig svaret på mange udfordringer.  
BedreBolig sikrer, at boligejeren kun behøver at henvende sig et sted. BedreBolig-rådgiverne tilbyder nemlig også 
projektstyring og byggeledelse, som man kan vælge at tilkøbe.   
”Hvis husejeren ønsker det, kan jeg både indhente tilbud og føre fagligt tilsyn med byggeprojektet, men det er 
selvfølgelig helt op til den enkelte kunde, ” siger [indsæt rådgivernavn]. 
 [indsæt rådgivernavn], der desuden er [indsæt øvrige kompetencefelt, fx ingeniør, tømmer mv], glæder sig til at 
komme i gang med BedreBolig.  
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Til møder og messer

Messebord
Kan efter aftale lånes hos BedreBolig-sekretariatet.

Kontakt os på info@bedrebolig.dk.

Holder inkl. foldere  
Kan bestilles hos BedreBolig- 
sekretariatet.

Kontakt os på 
info@bedrebolig.dk.

Kuglepen
Sådan bestiller du: Send en mail med det ønskede 
antal og leveringsadresse til info@bedrebolig.dk.

BedreBolig er en ny ordning fra Energi-
styrelsen, der gør det nemmere at tænke  
energien med, når du renoverer din bolig.  
Og energibesparelsen kan være med til 
at betale for dine boligforbedringer.
 
BedreBolig-rådgiveren kan lytte til dine 
ønsker og kortlægge mulighederne i din  
bolig, give dig overblik over tiltag og øko- 
nomi i en BedreBolig-plan samt udføre, 
styre og følge op på dit renoveringsprojekt.

Hvad kan din
energibesparelse 
betale?
Få svaret med BedreBolig

Tagterrasse
Nyt tag

• Lavere energiregning

• Sundere indeklima 

• Bedre komfort uden 
 træk og kulde

• Øget salgsværdi 

• Moderne funktioner, 
 design og arkitektur

BedreBolig er en ny ordning fra Energi-
styrelsen, der gør det nemmere at tænke  
energien med, når du renoverer din bolig.  
Og energibesparelsen kan være med til 
at betale for dine boligforbedringer.
 
BedreBolig-rådgiveren kan lytte til dine 
ønsker og kortlægge mulighederne i din  
bolig, give dig overblik over tiltag og øko- 
nomi i en BedreBolig-plan samt udføre, 
styre og følge op på dit renoveringsprojekt.

Hvad kan din
energibesparelse 
betale?
Få svaret med BedreBolig

• Lavere energiregning

• Sundere indeklima 

• Bedre komfort uden 
 træk og kulde

• Øget salgsværdi 

• Moderne funktioner, 
 design og arkitektur

Hvad kan din
energibesparelse 
betale?
Få svaret med BedreBolig

Tagterrasse

Nyt tag

Hvad kan din
energibesparelse 
betale?
Få svaret med BedreBolig

Hvad kan din
energibesparelse 
betale?
Få svaret med BedreBolig

Rollups

Roll-ups til fx møder, messer og udstillinger.  
Kan efter aftale lånes hos BedreBolig-sekretariatet.

Kontakt os på info@bedrebolig.dk.

Folder til tryk

Fire-sidet A5 folder om BedreBolig med plads til at 
indsætte eget logo og kontaktoplysninger. Få den 
trykt hos et trykkeri.

Sådan henter du: Log ind med dit brugernavn på 
BedreBolig.dk og hent fil.

Hvad kan din
energibesparelse betale?
Få svaret af din BedreBolig-rådgiver

Måske drømmer du om mere lys, bedre 
plads eller en fl ot, nypudset facade. 
Uanset størrelsen på dit projekt, så kan 
det betale sig at tænke energien med, 
når du renoverer.

Interesseret i at høre mere?
Er du interesseret i at høre nærmere 
om, hvad en BedreBoligrådgiver kan 
gøre for dig? Så ring eller send en email.

Navn Navnesen
Adressevej 10
1000 Navneby
Tlf.: 1010 1010
nn@navnnavnesen.dk
www.navnnavnesen.dk

INDSÆT EVT. DIT EGET LOGO
(OBS: HUSK AT FJERNE RAMMEN INDEN TRYK)

Tænk energien med 
i dine boligdrømme

Mange danske boliger kan blive meget 
bedre at bo i, hvis de energirenoveres. 
Energiforbedrende tiltag kan både 
reducere varmeregningen, øge boligens 
værdi, forbedre komfort og indeklima 
samt gøre boligen mere tidssvarede. 
Huse opført før 1980 har ofte et meget 
stort potentiale i forhold til energi
besparelser. BedreBolig gør det nem
mere for dig at planlægge og udføre 
energirigtige forbedringer af dit hus.

Hvad er en BedreBolig-rådgiver?
En BedreBoligrådgiver er uddannet 
af Energistyrelsen til at gennemgå din 
bolig fra kælder til tag og give dig en 
komplet oversigt over, hvilke tiltag der 
kan forbedre din boligs energimæssige 
tilstand. Efter gennemgangen kan du få 
en BedreBoligplan, der både beskriver 
de enkelte tiltag, indeholder et budget  
og en beregning af den forventede  
besparelse. Har du andre renoverings 
ønsker for din bolig, for eksempel nyt 
køkken, ombygning eller tilbygning, vil 
rådgiveren inkludere det i planen.  
Ikke alle tiltag behøver at blive sat  
i gang på en og samme tid. Med en  
BedreBoligplan kan du prioritere og  

langtidsplanlægge forbedringerne af 
din bolig.

Godkendt rådgivning 
BedreBoligrådgiveren anvender  
beregningsværktøjer, der er udviklet  
af Energistyrelsen til beregning af  
omkostninger for hvert tiltag samt  
den forventede besparelse på varme
regningen.

Med BedreBoligplanen i hånden  
kan du gå i banken og drøfte, hvilke 
muligheder du har for finansiering af 
renoveringen.

Fra plan til handling
For mange husejere er en renoverings
proces uoverskuelig. En BedreBolig 
rådgiver kan være løsningen på den 
udfordring, fordi han også kan tilbyde 
projektstyring og byggeledelse samt 
varetage indhentning af tilbud, koordi
nering af de udførende håndværkere 
samt sikring af de faglige leverancer. 
Som boligejer beslutter du selv,  
hvor meget du ønsker BedreBolig 
råd giverens assistance til, og hvad du  
selv har lyst til at varetage.

Bedre boliger til danskerne

Til dit lokalområde

Flyer og opslag til printselv

Udfyld med dine egne oplysninger og print ud. Brug 
dem eksempelvis ved lokale arrangementer, til  
husstandsomdeling eller til ophæng i dit lokale  
supermarked.

Sådan henter du: Log ind med dit brugernavn på 
BedreBolig.dk og hent filer.

En bedre bolig til dig

BedreBolig gør det nemmere for dig at planlægge 
og udføre energirigtige forbedringer af dit hus. 
Huse opført før 1980 har ofte et meget stort 
potentiale i forhold til energibesparelser. Energi-
renovering giver ikke kun lavere varmeregning, 
men også øget komfort og bedre indeklima.

Hvad er en BedreBolig-rådgiver?
En BedreBolig-rådgiver er uddannet af Energi-
styrelsen og kan kan gennemgå din bolig fra 
kælder til tag. Efter gennemgangen kan du få en 
BedreBolig-plan, der både beskriver de enkelte 
tiltag, indeholder et budget og en beregning af den 
forventede besparelse. Har du andre renoverings-
ønsker for din bolig, f.eks. nyt køkken, ombygning 
eller tilbygning, kan de også indgå i planen.

Med BedreBolig-planen i hånden kan du gå i 
banken og drøfte, hvilke muligheder du har for 
fi nansiering af renoveringen.

BedreBolig-rådgivere tilbyder desuden at stå for 
tilbudsindhentning, byggeledelse og afl everings-
forretning.

Interesseret i at høre mere?
Er du interesseret i at høre nærmere om, hvad 
en BedreBolig-rådgiver kan gøre for dig? Så ring 
eller send en e-mail. 

Sammen kan vi skabe en bedre bolig!
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Hvad kan din
energibesparelse betale?
Få svaret af din BedreBolig-rådgiver
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Film på USB

Introfilmen til BedreBolig leveret på en USB-nøgle.

Sådan bestiller du: Send en mail med leverings-
adresse til info@bedrebolig.dk.
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