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Der har snart været be-
søg fra alle verdenshjørner 
af filmhold og andre interes-
serede hos Hvidovre Vind-
møllelaug. Verden rundt 
omkring os ønsker især at 
få lidt information om den 
private andelstanke og ener-
gibesparelser.

I sidste uge var det så fransk 
TV - Kanal 3 Europavejen der 
var på visit, og deres udsendelse 
er berammet til den 3. marts, 

● og kan i øvrigt ses den 4. marts 
på nettet - på Aveny de L’eu-
rope.

Det franske hold filmede ved 
vindmøllen på Avedøre Holme, 
og havde derefter et interview 
med en andelshaver, - det var 
museumsinspektør Poul Sver-
rild i privaten på Risbjerggårds 
Alle, der redegjorde for, hvor-
for en privatperson gik ind i et 
sådant projekt.

Spændende initiativ 
hos MATAS

- Optakten til vort møde 
med det franske filmhold var 
en samtale med deres danske 
medarbejder og koordinator 
Lisbeth Skytte Christiansen, 
der skulle planlægge besøget, 
fortæller Hvidovre Vindmøl-
lelaugs formand Erik Frø-
lund-Thomsen. - Her omtalte 
jeg også andre af vore andre 
grønne tiltag her i Hvidovre, 
bl.a. om LED-lyskilder, som 
Hvidovre Fjernvarmeselska-
bers Energisparegruppe ar-
bejder med.

Det er en gruppe der repræ-
senterer de fire distributionssel-
skaber. I denne gruppe ser man 
på forskellige metoder, lyse ide-
er, for besparelser, som det lov-
givningsmæssigt er pålagt fjern-
varmeselskaberne, f.eks. Store 
Hus - nu kaldet Solhuset.

- TV-holdet fandt det også 
spændende, at en privat butiks-
indehaver Henrik Berg i MA-
TAS, Bredalsparken, har in-
vesteret ca. 10.000 kr. ved at 
skifte 75 watts-pærer ud med 
11 watts LED-lyskilder i vindu-
esudstillingen. Temperaturen er 
også blevet langt mindre, og 
lysfarven er mere behagelig.- 
det har givet en besparelse på 
8.300 Kwh., med en tilbagebe-
talingstid på under et år. Alt i 
alt en god investering...

- Der blev derfor arrangeret 
en optagelse hos Henrik Berg 
i Matas, og vi fik nogle gode 
og spændende timer sammen 
med det franske TV-hold, slut-
ter Frølund-Thomsen.

Fransk TV laver
energi-film
fra Hvidovre
Interview med andelshaver i 
Vindmøllelauget, og fi lmoptagelse hos 
MATAS i Bredalsparken, der har investeret i 
LED-lyskilder

SMIL TIL FOTOGRAFEN! Det franske fi lmhold med kamera-
mand og journalist var også på besøg hos MATAS i Bredalsparken, 
hvor de bl.a. fi lmede Erik Frølund-Thomsen fra Energisparegrup-
pen, Henrik Berg indehaver af Matas-butikken, Per Juel Hansen, 
ingeniør og energirådgiver hos EBO Consult, der administrerer alle 
fjernvarmeselskaberne i Hvidovre. Samt Lisbeth Skytte Christian-
sen, koordinator for fransk TV når de er her i landet. 

erefter klippede de seks 
tslund 

vre - de to røde 
er samtidig for at 

æl-
ar 

 Hen-
rp 

Brøndby og Niels Ulsing 
te de fire 

 mens Steen 
tslund 

borgmester 
ik Rasmussen klippede 

Al-

ingens leder 
tlann sagde i den 

Det er især en glæde at 
elkommen til borgme-

e fra de seks kommuner 

vedøre 

BANKOSPIL


