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Vi håber at du nyder sommeren. Det værste er at ønsket for næste år næppe kan
opfyldes (altså hvis man er til sol og varme). De sidste 12 måneder har
produktionsandelen på sol været 22,2 % mod 24,6 % sidste år. Det kan lyde
mærkeligt at sol andelen er faldet de sidste 12 måneder mod perioden før. Vi
havde ”grøn vinter” sidste år uden mulighed for stor solproduktion. I perioden
måtte vi afkøle 8,4 % af solproduktionen, simpelthen fordi vi ikke havde plads til
mere varmt vand.
Dagen efter sidste månedsbrev blev udsendt, blev et energiforligs udspil fremsat.
Det er ikke det samme som at det er vedtaget. Det er da et skridt på vejen.
Forslaget rummer mange nye ting men blot nævne at forslaget giver Egtved
Varmeværk mulighed for at producere fjernvarme på basis af flis, halm m.v. De
kommende måneder vil vi sidde på forkanten af stolen, for at vejre de muligheder
som forslaget indebærer.
Der er mange andre elementer i forslaget, men vi kender ikke disse til bunds, og
kan derfor ikke på nuværende informere mere specifikt om det.
Vi fik afsluttet regnskabsåret 2017/18. Et nyt år (halvår) er startet. Vi skal jo fra
næste år tilpasse os kalenderåret - derfor dette ”lille” regnskab med kun 2 rater. Vi
har sendt opgørelse, styringstabel ud til jer. Som I har erfaret har den nye variable
pris fået et lille nøk opad til 537,50 incl. moms. Langt de fleste af jer har også haft
et merforbrug i forhold til sidste år. Dette vil også fremgå af den faktura der
forfalder 1. august.
Varmen hærger i voldsom grad! Vi har stort set ikke brugt naturgas til opvarmning
siden 1. maj. Produktionen af varme på solpanelerne er så stor at vi p.t. har 3500
kubikmeter 90 grader varmt vand. Vi kan ikke opbevare mere! Derfor sender vi
hver nat en passende mængde vand til afkøling i panelerne, så der er plads til næste
dags produktion.
Vores nødstrømsgenerator i Søndergade er meldt klar til drift. Eller rettere den kan
sættes i drift, hvis strømmen fra det offentlige net skulle falde ud. Egtved
Varmeværk kan nu køre/producere uden offentlig strøm. Det ser vi som en
komfortabel sikkerhed for vores kunder.
Vi er blevet færdige med at renovere Rosenhaven. Det betyder at vi i dag har et
robust opdateret transmissions-, distributions– og stikledningsnet. Vi håber at der
vil gå mange år, før det igen bliver nødvendigt at renovere. Opdateringen på
ledningsnettet sammen med andre opdateringer betyder at alle forbrugere på nettet
i dag får samme tryk– og temperatur.
Vores
lille
grønne
Ferrari
redskabsbærer fik forleden dag
fornøjelsen at feje de flisebelagte
arealer på Tudvadcebtralen.
Den bruges mest til græsslåning
men det har der jo ikke været så
meget af i år.
Med venlig hilsen
Egtved Varmeværk

