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Nyhedsbrev
Skovsgård d.14.11.2017
For tre år siden udsendte vi et nyhedsbrev, hvor vi fortalte om det glædelige, at Torslev var kommet
med på forsyningsledningen, og dermed en del af fællesskabet Skovsgaard Varmeværk AMBA.
Som led i en forsat søgen efter grøn og vedvarende energi ønskede Varmeværket at opføre en
akkumuleringstank, så olien kunne udfases, fordi der kan gemmes/akkumuleres varme i tanken til brug
når flisfyret af en eller anden grund står stille, reparationer, rensninger osv.
Akkumuleringstanken er opført og det har været særdeles vellykket, vi har i det afsluttede regnskabsår
indkøbt ca. 3.600 liter olie hvor vi året før købte ca. 9.200 liter og 2015 købte 19.600 liter olie
Det er også dejligt at kunne oplyse, at det 20. årige lån, som vi i sin tid optog i
Kommunekreditforeningen for at finansiere opførelsen af det nuværende varmeværk, nu er betalt ud.
Et lån som havde en årlig ydelse på ca. kr. 587.000,- det var for et lån på ca. 8. millioner kroner
Nu ønsker vi så at fortsætte ideen om en fortsat søgen efter grøn og vedvarende energi.
Derfor ønsker vi på den kommende Generalforsamling at få tilladelse til at opføre et
Solvarmeanlæg på ca. 5.000 m².
Solvarmeanlægget ønsket opført Syd og Vest for Varmeværket, henholdsvis på vores egen grund
mod vest, og på en grund mod Syd, som Købmandsgården har givet os en købsaftale på.
Desuden trænger Varmeværket til nyt styringsanlæg (Software) på fliskedlen.
Sidst men ikke mindst, har vi en flaskehals på ledningsnettet midt i byen, som trænger til udskiftning.
Til dette ønsker Varmeværket at optage et nyt lån i Kommunekreditforeningen,
denne gang på 10 millioner kroner.
Med en nuværende rentesats vil ydelsen på dette lån være ca. kr. 575.000,Hvis vi udfører ovennævnte vil det udløse en besparelse i energisparepuljen på ca. kr. 100.000,- pr år,
eller i alt ca. 1 million kroner, denne besparelse udløses hvis vi har alle tilladelser til Solvarmeanlægget
på plads inden juli 2018, og Solvarmeanlægget opført inden juli 2019.
Skovsgaard Varmeværk ønsker at udskifte styringsanlægget på kedlen i 2018, flaskehalsen på
ledningsnettet, samt projektering og køb af grund til Solvarmeanlægget, alt sammen i 2018.
Solvarmeanlægget ønskes opført i det tidlige forår 2019, så alle soltimerne i 2019 udnyttes.
Skovsgaard Varmeværk AMBA kan i år fejre 60. års fødselsdag i år, helt nøjagtigt den 7. juni 2017.
Jubilæet ønsker Varmeværket at fejre ved en fremvisning af Varmeværket og Solvarmeanlægget
sommeren 2019
Husk Generalforsamling i Skovsgaard Multihus den 22. november 2017 klokken 19.30
Med ønsket om en behagelig og problemfri fyringssæson
Bestyrelsen Skovsgaard Varmeværk AMBA

