Det er nu små fem måneder siden, AffaldPlus købte Sorø Fjernvarme af SEAS-NVE, og vi vil gerne
invitere dig på aftenkaffe og kage i hyggelige omgivelser. Kom og mød din nye fjernvarmeleverandør, stil
spørgsmål og hør hvilke planer vi har. Ikke mindst skal vi have valgt to repræsentanter, som vil sidde i
bestyrelsen for Sorø Fjernvarme! Derfor:

Kom til kundemøde i Sorø Fjernvarme!
Onsdag den 30. maj 2018 kl. 19.00-21.00
VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø
Vil du være en del af bestyrelsen?
Åbenhed er meget vigtigt for AffaldPlus. Derfor har vi besluttet, at vi gerne vil have to kunder med i
bestyrelsen for Sorø Fjernvarme som forbrugerrepræsentanter. Så vil du gerne vil være med til at præge
udviklingen i Sorø Fjernvarme, så tøv ikke med at melde dig! Forbrugerrepræsentanterne vælges som
udgangspunkt for en toårig periode, og bestyrelsesarbejdet er ulønnet.
Er det dig? Du kan meddele til selve kundemødet, at du stiller op, men hvis du allerede nu ved, at du gerne vil
være forbrugerrepræsentant i bestyrelsen, så gør opmærksom på det ved tilmelding. Du er også velkommen
til at ringe eller sende en mail, hvis du har spørgsmål til denne funktion.

Husk at tilmelde dig til kundemødet!
For at vide, hvor mange kander kaffe og stykker kage, vi skal have klar, skal vi bede om din tilmelding til
kundemødet senest søndag den 27. maj 2018.
Du har følgende muligheder for tilmelding:
• Gå ind på hjemmesiden og udfyld tilmeldingsformularen (www.affaldplus.dk/fjernvarme)
• Send os en mail med emnet ”kundemøde” (affaldplus@affaldplus.dk)
• Evt. ring til os mandag-torsdag kl. 8-15.30 eller fredag kl. 8-14 (tlf. 5575 0800)
Ved tilmelding har vi brug for dit navn, din adresse samt hvor mange I kommer.

Vigtig information i vedlagte folder
Vi har vedlagt en lille folder, som giver dig et overblik over nogle af de vigtigste funktioner og tilbud, vi har
til vores kunder. Der er fx information om, hvordan du tilmelder dig vores kvartalsvise nyhedsbrev, hvilke
oplysninger du selv kan finde på selvbetjeningen, hvor du kan finde hjælp til at forstå din
regning og meget mere.
Vi glæder os til at se dig!
Mange hilsner
Sorø Fjernvarme, AffaldPlus
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Aftenens program kl. 19.00-21.00
AffaldPlus’ rolle i Sorø Fjernvarme
• John Kusz, direktør for AffaldPlus, fortæller om overtagelsen af Sorø Fjervarme

Sådan holder vi dig orienteret
• Kommunikationen mellem kunde og fjernvarmeselskab

Vi bygger et nyt fjernvarmeværk
• Hvor, hvornår og hvorfor? Kom og hør om fremtidens grønne energi

Økonomien i Sorø Fjernvarme
• Hvordan går det fx varmeprisen de kommende år?

Valg af forbrugerrepræsentanter
• Bliv en del af bestyrelsen, de fremmødte til kundemødet udpeger to repræsentanter

Øvrigt
• Byd ind hvis du savner noget eller har spørgsmål

Der er selvfølgelig god tid til spørgsmål undervejs

HUSK

TILMELDING
Se forside
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