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Selve	  varmeværket	  har	  kørt	  godt	  i	  år,	  men	  vi	  har	  været	  presset	  andre	  steder.	  
Vi	  har	  været	  nødt	  til	  at	  skifte	  et	  stykke	  af	  kedlens	  plader,	  da	  der	  var	  
konstateret	  tæring,	  samt	  vores	  skrubbertårn	  skulle	  beklædes	  med	  nyt	  
glasfiber.	  Skrubbertårnet	  har	  også	  været	  skyld	  i	  at	  vores	  spildevand	  har	  haft	  
en	  for	  høj	  koncentration	  af	  PAH	  –	  noget	  der	  opstår	  når	  man	  har	  en	  
ufuldstændig	  forbrænding.	  	  
De	  har	  faktisk	  været	  så	  høje	  at	  Lemvig	  Spildevand	  ikke	  har	  kunnet	  levere	  
slam	  til	  Lemvig	  Biogasanlæg.	  
De	  høje	  PAH	  tal	  skyldtes	  ar	  skrubbertårnet	  var	  mere	  eller	  mindre	  stoppet.	  
Den	  er	  flydt	  med	  plastik	  ringe	  og	  de	  var	  faldet	  sammen,	  så	  røgen	  ikke	  kunne	  
vaskes	  ordentlig.	  
Nu	  er	  den	  blevet	  renoveret	  og	  der	  er	  kommet	  nyt	  fyld	  i,	  så	  problemet	  burde	  
at	  løst.	  Hertil	  skal	  der	  siges,	  at	  da	  Lemvig	  Spildevand	  ikke	  har	  kunnet	  levere	  
slam	  til	  Biogasanlægget,	  kan	  vi	  risikere	  et	  bøde	  udlæg.	  
Alle	  målerne	  er	  blevet	  udskiftet	  her	  i	  løbet	  af	  2017/18	  og	  vi	  er	  glade	  for	  at	  
være	  nået	  i	  mål.	  Udskiftningen	  gør	  at	  Jan	  har	  bedre	  muligheder	  for	  at	  følge	  
den	  daglige	  produktion	  og	  forbrug,	  og	  hurtigere	  kan	  reagere,	  hvis	  der	  sker	  et	  
brud	  på	  ledningsnettet.	  
I	  samme	  ombæring	  har	  I,	  som	  forbrugere,	  jo	  også	  fået	  mulighed	  for	  at	  følge	  
med	  i	  jeres	  forbrug.	  Med	  udsendelse	  af	  årsopgørelsen	  fulgte	  der	  en	  kode	  
med,	  som	  I	  kan	  bruge	  til	  at	  logge	  på	  E-‐forsyning.	  
Brug	  det	  gerne	  som	  et	  værktøj	  til	  at	  følge	  jeres	  forbrug.	  
Som	  lovet	  på	  sidste	  års	  generalforsamling	  skulle	  prisen	  på	  varmen	  falde	  i	  år.	  
Som	  I	  har	  kunnet	  læse	  på	  jeres	  årsopgørelse	  har	  vi	  sænket	  prisen	  fra	  61	  til	  
52	  øre/KWH	  incl.	  moms	  –	  et	  fald	  på	  9,4	  %.	  
Pr.	  1	  Juli	  betaler	  vi	  sidste	  rate	  af	  vores	  gæld.	  
Alt	  i	  alt	  synes	  vi,	  trods	  nogle	  udfordringer,	  at	  værket	  kører	  godt	  og	  vi	  håber	  
også	  at	  i	  får	  den	  varme	  i	  har	  behov	  for.	  
Igen	  i	  år	  skal	  der	  lyde	  en	  stor	  tak	  til	  Jens	  Christian	  for	  at	  træde	  til	  når	  Jan	  skal	  
have	  ferie.	  

	  
	  
	  


