Til Dragør Kommunes Erhvervsudvalg:

EnergiRunner tillader sig hermed at ansøge Dragør Kommunes
markedsføringspulje om støtte.
Vi ansøger om 15 - 20.000 kroner, der skal bruges til en
professionel hjemmeside lavet af en anden lokal Dragør virksomhed
"Worksonline" der bor på A.P. Møllers alle. Siden - og den
tilknyttede indsats - vil synliggøre Dragør uden for
kommunegrænserne som en grøn, energibevist og iværksættervenlig
kommune.
EnergiRunner er en ung nystartet iværksætter virksomhed, drevet af
Johnas Petersen og Frederik Aarup Frost, begge fra Dragør - 20 år.
Vi spiller begge 1 senior fodbold i Dragør boldklub og er født og
opvokset i byen.
EnergiRunner IVS tilbyder Dragør Kommunens husstande Co2
reducerende energi tiltag, til gavn for Miljøet - til gavn for
Husstandens økonomi og til gavn for Dragør kommunes grønne image.
EnergiRunner tilbyder Husstanden, at få et Gratis Energi spare
Tjek og fremviser på mødet, i husstanden, kundens besparelser
rapport - investering og Co2 reduktion, ved det givne energispare
forslag. Kunden har tre valg på mødet:
1. Se rapporten på en PC og fremlagt og gennemgået af EnergiRunner
- Gratis.
2. Kunden kan få rapporten fremsendt, så kunden kan overveje og
købe de konkrete energispare forslag af valgfri udbyder - Rapport
koster 250,00
3. Kunden kan bestille energi spare forslaget igennem EnergiRunner
- Investeringen kan købes kontant eller kan energifinansieres via
Resurs Bank rentefrit i op til 60 mdr.
Vi har flere familier der har valgt os her vil vi nævne to
familier:
Familien Tranberg på Strandvænget der sparer 7000 kroner p.a. og
årlig
Co2 reduktion på 1.800 kg og familien Nielsen på Gærdevænget der
sparer årligt kroner 6300,- kr. og Co2 reduktion på 1.650 kg.

Dragør har cirka 5.500 husstande og i Danmark er der cirka
2.600.000 stk.
EnergiRunner ønsker at stå sammen med og brande Dragør Kommune ud
til borgere i kommunen via artikler i Dragør Nyt og Facebook
media.
EnergiRunner ønsker endvidere, at profilere sig, sammen med Dragør
Kommune og konkrete succes historier fra Dragør kommune, når vi
skal videre ud til øvrige kommuner, og på den måde viser vi står
sammen om Grønne tiltag og starten kom fra Dragørs Kommunes
fremsynethed på iværksætteri og fokus på Co2 reduktion.
Vi håber I ser villigt på vores oplæg til støtte og afventer
positivt svar.
Med venlig hilsen
EnergiRunner
Frederik Frost & Johnas Patersen
energirunner@energirunner.dk
Telefon 4110.6909

