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Borgerne fejrede fjernvarmen i Sulsted
Lørdag den 19. marts var der fest i fjernvarmens tegn i Sulsted. Her mødte interesserede borgere op til det åbent hus-arrangement, som skulle markere, at de nu er tilsluttet den centrale fjernvarmeforsyning i Aalborg.
Rundvisninger, gode råd fra eksperter og kaffe og kage til alle fremmødte - lørdag var en
særlig dag for de mange Sulsted-borgere, som sammen med Aalborg Varme A/S, kunne
fejre, at de nu kan tænde for fjernvarmen.
Blandt dagens fremmødte var fjernvarmeforsyningschefen Jesper Møller Larsen, som i sin
velkomsttale udtrykte stor begejstring over det store antal borgere i Sulsted, som har takket ja til fjernvarme:
”Vi er altid glade, når nye kunder vælger fjernvarme til, og særligt når det er så stort et antal, som her i Sulsted. Vi glæder os til fremadrettet at tilbyde borgerne i byen driftsikker
opvarmning af deres hjem til en god pris,” siger Jesper Møller Larsen.
I 2013 blev der fra politisk side gjort klar til, at en stor del af Aalborgs omegnsbyer kan
komme ind under den centrale fjernvarmeforsyning i Aalborg. Men det kræver, at opbakningen fra borgerne er tilstrækkelig – og det har den været i Sulsted, hvor gravearbejdet
altså nu er slut.
Pumpestation indviet med rundvisning
Et af dagens store højdepunkter var indvielsen af den nye 103 kvadratmeter store pumpestation, som får det hele til at køre rundt. Her kunne de omkring 70 fremmødte kigge sig
omkring og blive klogere på, hvad der gemmer sig inde i sådan en bygning.
”Efter nedgravningen af rørene og oprydningen er pumpestationen faktisk det eneste synlige bevis på, at borgerne her i byen nu har fjernvarme,” fortæller Jesper Møller Larsen.
Udover rundvisningen sørgede Aalborg Varme A/S’ eksperter for, at borgerne i Sulsted
kunne få svar på eventuelle spørgsmål og høre mere om varmeforsyningens forskellige tilbud, som f.eks. Fjernvarmens Serviceordning og tilskud til energiforbedringer i boligen.
Yderligere oplysninger kan fås hos:
Jesper Møller Larsen, varmeforsyningschef, Aalborg Varme A/S, tlf. 2520 4861

