
ENERGI I MARKEN Bergvärme är ren solenergi som lagras i
marken. Med vårsolens starka strålar börjar energi så smått att
lagras under markens yta. Med mer solenergi längre in på
säsongen lagras energin längre ner i marken. Värmepumpen
koncentrerar den lagrade värmeenergin så att den kan värma
upp ditt vatten, både i duschar och radiatorer. El är bara
nödvändig för att driva värmepumpen som nyttjar den förnybara
energin, så att du kan spara upp till 75% av dina
energikostnader.

AKTIVITET NR 7

Vid alla evenemang tillämpas våra Allmänna Aktivitetsvillkor, se Aktivitetspärm
Betalning till plusgiro 322342-7 Anmälan gör du via; 

SPF- Seniorerna Nässjö > Mina sidor > Gå till föreningssida > Aktiviteter
Det går också att ringa in anmälan via telesvar på nr 070-2965904

eller skicka sms-anmälan till ovan nummer
eller anmäl via mail till; spf.nassjo.kent@gmail.com

Du kan givetvis även anmäla dig på våra kaffeträffar/månadsträffar
PÅ ANMÄLNINGSBLANKETT

Tag chansen att se och lära om
värmepumpar. Vi besöker Nibe i Markaryd
ett av Europas ledande företag inom
värmebranschen med en omsättning
på över 20 miljarder sek; 16.500 anställda.

På hemresan kommer vi att stanna i Värnamo för att se omvandlingen 
av gummifabrikens lokaler till något helt nytt och mycket spännande.

Resan sker i samarbete
Med JoRo Buss

mailto:spf.nassjo.kent@gmail.com


 07.15 avresa från Lidl
 09.30 studiebesök Nibe

inleds med kaffe-fralla
 12.30 lunch i Markaryd
 14.45 studiebesök Värnamo 

Gummifabrik därefter
kaffe med semla

 16.30 ca hemresa
 18.00 åter Nässjö

I Värnamo får vi se omvandlingen 
av en gammal ful industribyggnad 
till ny modern arkitektur.
Vi blir guidade genom Värnamo
Gummifabriks historia. Vi får höra 
vad som i dag huserar inom fabriks-
väggarna och kommunens vision 
därom samt se lite konstverk  

Pris 350:-
I priset ingår förutom bussresan
fika hos Nibe, lunch i Markaryd
fika i Värnamo samt guider

Anmälan senast den 6/3
Betalning senast 12/3
Max 45 deltagare


