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Som man siger 

Et år er gået, som man sædvanligvis udtrykker det ved denne tid. For Blenstrup Kraftvarmeværk var det 

året, hvor betegnelsen ’kraftvarmeværk’ fik slagside. Nu er det for alvor blevet mindst kraft og mest varme. 

Man kan næsten sige, at vi med den sidste udvikling er vendt tilbage til den oprindelige tankegang, da det 

hele begyndte der tilbage i 1993. Nemlig at lave en smule varme, som vi alle kan lune os ved.  

Halmen dominerer 

Så godt som al den varme der i dag løber rundt i fjernvarmerørene er baseret på halm og sådan vil det være 

mange år endnu. Vi holder gasmotoren i topform så længe at det kan betale sig, men der er stor usikkerhed 

om den del, når vi når til år 2018. Vi får se om vi til den tid bliver et rent varmeværk og ikke længere skal 

reservere 10 % til elproduktion, som vi gør det i dag. 

Velkommen til mange nye forbrugere 

2014 var også året, hvor en længe ventet og betragtelig lavere pris førte til et relativt stort antal nye 

forbrugere. Vi byder alle nye forbrugere velkomne i fællesskabet. 9 nye af dem ville gerne på hurtigt og er 

nu alle tilsluttede. 4 har, af forskellige grunde, bedt om en udskydelse til foråret 2015. Dermed når vi op på 

i alt 195. De af os, der mener at have en god hukommelse vil vide, at det hele begyndte med 133 tilmeldte 

forbrugere. Forskellen er 62, så det er da gået den rette vej gennem årene.  

Det er vigtigt at fortælle, at alle potentielle nye forbrugere har fået et godt tilbud, hvor værket afholder 

broderparten af udgifterne i forbindelse med en evt. tilslutning. Alle har været opsøgt på deres bopæl eller 

på anden vis kontaktet. Vi har set på hver enkeltes konkrete situation og vi har derfor god grund til at tro, at 

de der alligevel har valgt at sige nej tak, har gjort det på et veloplyst grundlag. 

En god udvikling 

Vores dygtige regnskabsfører Peder Østergaard sagde det således for et par år side: Det drejer sig om at få 

Blenstrup Kraftvarmeværk ind i en positiv spiral! Kloge ord, og sådan synes vi også det er gået. 

Lad det være et nytårsforsæt, at fastholde Blenstrup Kraftvarmeværk på den kurs i de kommende år. 

Bestyrelsen ønsker alle et rigtigt godt nytår!  


