HASHØJ KRAFTVARMEFORSYNING A.M.B.A.

Dalmose, den 22-08 2019

Nyhedsbrev
2.kvartal 2019
Det er en forandringens tid i Hashøj Kraftvarmeforsyning.
Vi arbejder intenst med ledningstab, og vi kan se, at vi hele tiden kommer den rigtige vej. Det er
meget positivt. Vi kan dog konstatere, at nu hvor vi har en lavere fremløbstemperatur, er der en
del forbrugere, der har en forkert indstilling af fjernvarme units. Det bevirker, at der er en utrolig dårlig afkøling. Vi sender brev ud til de dårligste hver måned, når vi har en aflæsning af jeres
fjernvarmemålere, og jeg skal opfordre kraftigt til, at i melder tilbage, hvornår vi kan komme og
hjælpe med en korrekt indstilling, selvfølgelig helt uden beregning. Det er til gavn for alle. Anlægget kører uden havarier, der er kun almen service og vedligeholdelse.
Som mange nok har bemærket, er der påbegyndt bygning af en ny akkumuleringstank. Den vil
bidrage til en mere optimal drift, da den er meget større end den gamle, derved har vi bedre
mulighed for at producere varme på de mest optimale tidspunkter. Isoleringen vil blive betydelig
bedre end på den gamle, hvilket betyder mindre tab.
Angående vores sommer kampagne for nye forbrugere, er der indtil nu 2 der har tilkendegivet at
de ønsker at tilslutte sig, og 2 mere som overvejer. Tillige er der en ny udstykning i Flakkebjerg,
som også har forespurgt om fjernvarme.
Slagelse Kommune har besluttet at genoptage sagen om vores projekt vedrørende en varmepumpe og biomassekedel. Der skal derfor være en ny høring i sagen. Vi håber dog fortsat, at de
nye anlæg kan komme i drift i 2020.
Vi har haft en del forhandlinger med Hashøj Biogas, om levering af biogas, her i overgangsperioden, til vi har de nye anlæg klar. Det er dog ikke lykkedes os at nå til enighed.
Med venlig hilsen
Driftsleder
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