HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Dalmose, den 10-05 2019

Nyhedsbrev
1.kvartal 2019
Der er sket en del ændringer siden sidste nyhedsbrev. Den store ændring er, at Hashøj
Biogas gik konkurs. Der gik dog kun et par uger før der var en ny ejer. Det er vognmandsfirmaet HCS, der også håndterer madaffald der er den nye ejer. De har henvendt sig til
os, og meddelt at de gerne vil levere biogas til os. De forhandlinger er på nuværende
tidspunkt ikke afsluttet, men da vi skal se det på den lange bane har vi vedtaget, at vi
fortsætter med vores byggeri. Vi forsøger dog at få en aftale om levering af biogas til
byggeriet er færdigt.
Projektforslaget til det nye anlæg er blevet fremlagt til behandling hos kommunalbestyrelsen og godkendt, samtidig er udbudsmaterialet færdigt, og blevet sendt til de udvalgte entreprenører sidst i marts. Ligeledes er FW-rørteknik valgt til at bygge den nye
akkumuleringstank, og dette vil gå i gang i løbet af kort tid.
Hele vinteren har vi fået en meget begrænset mængde biogas, derved har træpille-kedlen kørt konstant, og der er brugt meget mere naturgas end beregnet. Situationen er i
skrivende stund uændret.
Vi har vinteren igennem haft stort fokus på afkøling hos jer forbrugere. Vi har haft kontakt til nogle af jer for at få forbedret jeres afkøling, og dermed en lavere retur temperatur. Det har båret frugt, og vores tab af varme i ledningsnettet er blevet mindre. Vi arbejder videre med det, da det er en vigtig faktor, for at mindske driftsomkostninger,
som i sidste ende kommer jer til gode, i form af lavere varmepris.
Jeg skal opfordre til at tilmelde mailadresse på vores hjemmeside. Derved kan i få en
mail når der ligger nyheder på vores hjemmeside. Gå ind under selvbetjening og E-mail
registrering, og udfyld skemaet.
D. 11. april blev der afholdt generalforsamling i Flakkebjerg forsamlingshus. Det blev orienteret omkring året der gik, og fortalt om fremtidsplanerne. Det gav en livlig debat,
hvor der blev spurgt nærmere ind til fremtidig drift.
På det sidste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at sammen med bygning af det nye
værk, vil vi lave en kampagne for nye forbrugere, hvor der vil blive givet en rabat på
50%, altså en tilslutningspris på kr.15.000,-. Det vil blive i perioden 1. juni til 31. august
2019.
Med venlig hilsen
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