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Baldersbo leaser
fjernvarmevekslere
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En halv million kroner. Så mange penge ville det koste Andelsboligforeningen Baldersbo på Baldersvej i Skive at skifte de
udtjente fjernvarmevekslere ud med nye. Troede foreningen.
Men så hørte foreningens formand Povl Jørgensen om Skive
Fjernvarmes tilbud om at lease fjernvarmevekslere - og så
blev regnestykket et helt andet.
- Vores fjernvarmevekslere
var kommet i reparationsalderen og vores beregninger
viste, at det ville koste en
halv million kroner at få
dem skiftet løbende over en
periode på 10 år. For hver af
de 17 andelshavere ville det
betyde en huslejestigning på
300-400 kroner om måneden. Det er mange penge, når
man tænker på, at ni ud af 17
andelshavere er pensionister,
siger han.
Ved i stedet at lease vekslerne
hos Skive Fjernvarme kunne
den årlige ”leje” holdes nede
på samlet godt 21.000 kroner
og derfor kun en huslejestigning på 200 kroner.

Sparer årligt 1.0001.200 kr.
- Samtidig viste data fra
Skive Fjernvarme, at de
gamle vekslere var dyre i
drift.Vi havde svært ved at
styre returtemperaturen, og
de gamle cirkulationspumper

slugte megen strøm.
Med de nye og energibesparende vekslere sparer vi både
strøm og varme. Nu har vi så
god en afkøling på returtemperaturen, at vi vil få fradrag
i varmeprisen under den nye
motivationstarif.
På strøm og varme viser tallene, at hver enkelt bolig kan
se frem til en besparelse på
1.000 - 1.200 kroner årligt.
Trækker vi besparelsen fra
huslejestigningen, kommer
den reelle stigning i runde tal
kun til at lyde på 100 kroner
om måneden, forklarer Povl
Jørgensen.

År-til-dato opgørelse
Med det regnestykke i hånden, havde bestyrelsen og
Povl Jørgensen ikke problemer med at få generalforsamlingen til at vælge leasing i
stedet for at købe nyt.
- Der var opbakning fra
alle til at vælge leasing, så i

september sidste år fik vi
skiftet alle de gamle vekslere ud med nye, siger Povl
Jørgensen.
Udgiften til montering har
andelsboligforeningen selv
betalt.
- I det samlede regnskab
er det en lille udgift, for vi
sparer i tusindvis af kroner
på de nye vekslere samtidig
med, at Skive Fjernvarme
står for alle udgifter til serviceeftersyn og nødvendige
reservedele, siger han.
Selv er Povl Jørgensen
begyndt at følge udviklingen i eget forbrug, både på
veksleren men også gennem
selvbetjening på Skive Fjernvarmes hjemmeside, hvor
han til enhver tid kan hente
en År-til-dato opgørelse.
- På min opgørelse kan jeg
se, at jeg sparer penge, så jeg
er godt tilfreds. Også med
hele forløbet omkring leasingaftalen med Skive Fjern-

På fjernvarmemåleren kan Povl Jørgensen løbende følge MWh-forbrug og returtemperatur.

varme.Vi fik god rådgivning
og kan altid trække på dem,
hvis der skulle opstå problemer.VVS-folkene gav os også
en god og grundig instruktion i betjening af veksleren,
siger Povl Jørgensen.
Andelsboligforeningen Baldersbo blev opført i 1983-84

som Skives første private
andelsboligforening.

Du kan spare penge med en
leaset fjernvarmeveksler
Læs mere om leasing på www.skivefjernvarme.dk.
Du er også velkommen til at kontakte os eller din
lokale VVS-installatør for at høre nærmere om
ordningen.

Marius Jensens Vej 3 . 7800 Skive
Tlf. 9752 0966

