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Vi blev flere og vi giver 

prisen et bette nøk- nedad 
 

Nye forbrugere 

Det har været vigtigt for os, at alle potentielle nye 

forbrugere fik et fordelagtige tilbud om at gå over 

til fjernvarme som opvarmningsform. Vi kan nu 

med sikkerhed sige, at alle har været kontaktet. De 

fleste har fået lavet en specifik beregning for 

netop deres hus og følgerne for deres økonomi. 

Når de derefter har besluttet sig, så er vi trygge 

ved tanken om, at det ikke er sket i blinde og ud 

fra forkerte forudsætninger. 

Vi er meget glade for at byde velkommen til 14 

nye forbrugere – eller andelshavere, om man vil. 

Det betyder, at vi nu er oppe på 196 tilsluttede 

forbrugere og at vi dermed har opnået en dækning 

i Blenstrup på hele 87%! Det er et fornemt resultat 

– og det giver en ro og en stabilitet der bidrager 

til, at vi står betydeligt stærkere og bedre rustet 

overfor de udfordringer en lidt uvis fremtid kan 

byde på. 

Det bliver billigere når vi er flere om det 

Sådan har vi sagt det og sådan er det blevet. Det 

har kostet os en del at tilslutte alle de nye, men det 

betragter vi som en god investering. Årets gode 

resultat åbner alligevel mulighed for at ændre 

prisen lidt den vej vi alle gerne vil have den – 

nemlig nedad. Den variable afgift sænkes med 

virkning fra 1. juni 2015 fra de nuværende 600 kr. 

til 580 kr. + moms. De øvrige priser bevares 

uændrede. 

 

 

 

Tilbagebetalinger? 

Regnskabsåret sluttede den 31. maj 2015 med et 

fint resultat og vi kan se, at ca. 80% af 

forbrugerne skal have penge retur. 

Sædvanen tro trækkes beløbet fra de første 

månedlige acontoindbetalinger i det nye 

regnskabsår, så pengene reelt er tilbagebetalt i 

løbet af juli og august måneder.  

 

De nye acontoindbetalinger er justeret i forhold til 

de forventninger man nu en gang kan have til vejr 

og temperaturforhold i det nye år. I sagens natur 

en vanskelig øvelse, men vi prøver at ramme så 

godt vi kan, så vi ikke får de store udsving.  

Juni måned vil fremover være betalingsfri 

Af mange og gode grunde har vi, på anbefaling af 

vores revisor, besluttet at holde juni måned 

betalingsfri og således kun opkræve 11 rater. Det 

træder i kraft allerede i år og vil gøre mange 

regnskabsting lidt nemmere. 

 

Husk at lukke af for opvarmningen af huseti 

sommer 

Derkan være mange penge sparet ved at indse, at 

vi  – trods en elendig maj måned – befinder os i 

den varme årstid. Det varer ikke længe før det 

faktisk er muligt helt at lukke ned for 

husopvarmningen.  

 

Vi ønsker alle enrigtigt godsommer! 

Venlig hilsen Blenstrup Kraftvarmeværk 


