Svend Aage Nielsen, Mølletoften, er tidligere pedel og varmemester på Salling Ungdomsskole. Han glæder sig over den nye varmeveksler, som AAB har leaset.

Lokal ekspert:

Skive Fjernvarme er veldrevet
For godt 10 år siden flyttede Svend
Aage Nielsen og hustruen Hanne ind i
en af boligforeningen AAB’s populære
rækkehuse på Mølletoften i Skive.
De er sammen med lejlighederne,
der er indrettet i den tidligere mølle,
tilsluttet varmeforsyningen fra Skive
Fjernvarme, og sådan har det været
siden boligerne blev opført for næsten
30 år siden.
Det er den tidligere pedel på Salling
Ungdomsskole gennem 39 år rigtig
godt tilfreds med.
Oprindeligt er han uddannet tømrer,
men indtil han for syv år siden forlod
jobbet som pedel for at gå på pension,
havde han også ansvaret for varmen på
ungdomsskolen.
Svend Aage Nielsen har fulgt Skive
Fjernvarme med særlig interesse, siden
han og hustruen flyttede ind i afdelingen på Mølletoften. Ikke mindst fordi
han i en periode var medlem af bestyrelsen for Foreningen Danske Kraftvarmeværker som formand for gruppen
for mindre anlæg. Derfor ved han en
del om, hvordan man får en varmeforsyning til at køre optimalt.
Varmevekslere bør udskiftes
Svend Aage Nielsen roser i den forbindelse Skive Fjernvarme for at være opmærksom på, at forbrugerne udnytter
varmen bedst muligt og får den lavest
mulige returtemperatur.
Det er en god forretning for alle, og
han har derfor en klar opfordring til de
øvrige forbrugere:
”Folk bør få udskiftet deres varmeveksler til de nye‚ der kan leases
hos Skive Fjernvarme for 105 kr. om
måneden, endda inklusiv service. Den
regulerer selv varmen i forhold til udetemperaturen og styrer cirkulationspumpen, så vi sparer på strømmen.
Her i afdelingen fik vi for to år siden
installeret de nye varmevekslere. Det
har ikke alene givet en væsentlig besparelse på varmeregningen, men også
en meget bedre fordeling af varmen i
huset. Det fungerer også, når vi ikke er
hjemme, og Skive Fjernvarme kan endda fjernaflæse forbruget løbende, så de
kan reagere, hvis der er noget galt”,
fortæller Svend Aage Nielsen.

Han mener i øvrigt, det er vigtigt,
at så mange som muligt er med på
fjernvarmen, fordi det gør det billigere
for alle.
Medlemsdemokratiet fungerer
Svend Aage Nielsen og hustruen Hanne er lejere og dermed ikke medejere
af Skive Fjernvarme. Derfor har de heller aldrig selv deltaget i værkets generalforsamling. Deres forbrugerinteresser
varetages i stedet via bestyrelsen i AAB
Boligudlejning.
”Jeg har fuld tiltro til, at boligforeningen varetager vores interesserer,
ligesom vi på vores afdelingsmøder
bliver godt informeret om, hvad der
sker. Jeg har også indtryk af, at folk
her i afdelingen er godt tilfredse med
fjernvarmen, især efter at vi har fået de
nye varmevekslere”, siger han.
Svend Aage Nielsen er selv med i
bestyrelsen for sin egen afdeling, hvor
han og de øvrige beboere har besluttet
at få udskiftet vinduerne i afdelingen
til 3-lags isoleringsruder for at kunne
spare yderligere på varmeregningen.
”Det er godt, at beboerne bliver inddraget i beslutningen på beboermøder,
når der skal investeres i noget nyt, som
beboerne selv skal betale over huslejen”, slutter Svend Aage Nielsen.

