Vores bedste investering
Energien ligger i græsplænen
Udtaler familien Selchau-Mark og Johansen. Da vi fik valgmuligheden var vi ikke i tvivl om, at
alternativ energi stod øverst på ønskesedler. Efter grundige overvejelser faldt valget på jordvarme
og det har vi ikke fortrudt. Økonomien er rigtig sund og vi henter al vores varme og opvarmer al
brugsvand fra slangerne i græsplænen. I forhold til vores tidligere bolig, hvor vi havde fjernvarme,
ligger den årlige udgift ca. 40 % lavere. Når vi enkelt skal forklare økonomien for andre, lyder
forklaringen, at vi bruger 1 kWh og får ca. 3,5 kWh tilbage. Det kan de fleste forholde sig til. Det er
en god og sikker investering, som ikke mindst er med til at forøge husets værdi, siger Therese Mark
& Gorm M. Johansen samstemmende.

På spørgsmål om driftssikkerhed har vi nu på tredie år ikke en eneste gang haft driftsstop. Anlægget
lever til fulde op til vore forventninger. Vi plejer at sige, at vi ikke kan huske hvor fyret står, for vi
rører det aldrig. Det varme brugsvand kommer også fra varmepumpen og selv med et større
spabad, har vi aldrig problemer med mængderne. Legionellaproblematikken i brugsvandet er også
elimineret, idet anlægget automatisk og med jævne mellemrum opvarmer vandet i beholderen til ca.
80 grader. Det er en stor betryggelse når der er mindre børn i familien, understreger Therese Mark.

Miljømæssigt er jordvarme efter vores bedste overbevisning det bedste bud på en alternativ
energiløsning. I disse miljøtider er det efter vores mening vigtigt, at den enkelte forholder sig kritisk.
Da vi ikke er bundet op på, at skulle aftage varmenergi fra et kraftværk, er vi med vores investering
med til at mindske drivhuseffekten, udtaler Gorm Johansen.

Alt i alt er det imponerende, at vi med ca. 400 meter slanger i græsplænen, kan opvarme godt 300
kvm bolig. Solens energi ophobes hver sommer i jorden og genererer ny energi til selv de koldeste
perioder. Det er da imponerende og lidt uforståeligt, men ikke desto mindre et faktum, siger Theres
Mark. Vores oplevelse er så positiv, at andre er hjertelig velkomne til at kontakte os, siger Gorm M,
Johansen.
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Go' energi såvel over som under plænen ved familiens hus nord for Århus

