1986

25 år med fjernvarme i Gelsted

Formanden for Gelsted Fjernvarme boghandler Jørgen Christensen og varmemester Leif Johansen
foran varmeværkets kontrolpult.

Formanden for Gelsted jernvarme boghandler Jørgen Christensen og varmemester Leif Johansen,
der ses på billedet, kunne sammen med den øvrige bestyrelse, søndag den 8. juni byde
velkommen til publikum for en fremvisning af den moderne fjernvarmecentral, som den tager sig
ud i dag. Anledningen til dette var, at Gelsted Fjernvarme fyldte 25 år, og nu forsyner 284
husstande med varme i Gelsted by.
Håbet er at man med en oplysningskampagne omkring fjernvarmen i Gelsted kunne få de ca. 50
husstande med, der endnu er mulighed for, med det bestående net.
Der blev budt på en forfriskning til de mange der var mødt op for at hilse på i dagens anledning.

1986

25 års Jubilæum hos Gelsted Fjernvarme

Formand for Gelsted Fjernvarme boghandler Jørgen Christensen.
På søndag den 8. juni kan Gelsted Fjernvarme Fejre 25-års jubilæum. Dette vil blive fejret med et
åbent hus arrangement på Fjernvarmecentralen, Søndergade 17, hvor bestyrelsen vil byde, på en
lille forfriskning. Samtidig er varmemester Leif Johansen åben for spørgsmål om alt vedrørende
fjernvarmen.

Begyndelsen
Formanden for Gelsted Fjernvarme, boghandler Jørgen Christensen, fortæller, at den første
bestyrelse bestod af kørelærer F. Schütte, der var formand, smed Agner Pedersen, urmager Viggo
Stubgård, murer Verner Huusom samt den daværende sognerådsformand Alfred Nørrelund, der
senere blev den første borgmester i Ejby storkommune efter kommunesammenlægningen i 1974.

D 1 . december 1961 ansatts den første varmemester, der var bestyrelsesmedlem Agner Pedersen,
og den 19. december 1961 startede selve varmeværket.

Godt tilbud

1986

Bestyrelsen består i dag af boghandler Jørgen Christensen, som er formand, smed Bjarne Lauridsen,
smed Poul Madsen, syerske Helle Ravn, ingeniør Flemming Brodersen. Varmemester er som før nævnt Leif
Johansen.
Værket forsyner i dag 284 husstande i Gelsted by med fjernvarme, og man håber på, at man til sidst får de
ca. 50 resterende med, som det eksisterende net giver mulighed for. Jørgen Christensen understreger, at
Gelsted Fjernvarme året ud kører med et tilbud til de, der endnu ikke er med, om et gratis fjernvarmestik,
hvis de kunne tænke sig at blive tilsluttet.
Ved et fjernvarmestik forstås de to rør der forbinder vores hovedledning i vejen med jeres fyrrum.
Stikledningen afsluttes med to afspærringsventiler . Opgravning, materialer, måler, rørarbejde og
retablering er selvfølgelig indeholdt.
Det de tilsluttede selv skal betale er en tilslutningsafgift, en årlig målerleje samt tilslutning til eksisterende
anlæg.
Hos forbrugeren vil det betyde mere plads, når kedel, olietank og skorsten skal fjernes. Der er ingen
vedligeholdelse af fyr, og elregningen bliver mindre og miljøet renere. Desuden er man sikret en konstant
forsyning fordi fjernvarmens personale overvåger anlægget døgnets 24 timer.
Så står man for alligevel at skulle til at udskifte et gammelt oliefyr, eller ønsker man blot at skifte til en
nemmere og renere forsyning, er tilbuddet nok værk at overveje, slutter Jørgen Christensen.

