
Kraftvarmeværk
er en lille perle
Det naturgasfyrede kraftvarmeværk i Torsted Vest taget i brug

Ved at dreje en nøgle
startede viceborgme-
ster Erling Jensen i gar
eftermiddag det gasfy-
rede kraftvarmeværk i
Torsted Vest. Elselska-
bet Bjerre Hatting Her-
reders Høj

spændingsanlæg bliver dermed le-
verandør af bade elek-
tricitet og varme til

området.

Højtideligheden omkring
åbningen af kraftvarmevr-
ket, hvori bl.a. håndværkere,
ingeniører og arkitekter samt
beboere i Torsted Vest deltog,
blev indledt af BHHHs for-
mand, ingeniør P. E. Hansen,
der bød velkommen og sagde,
at det er det økologiske, der
har været hovedfilosofien i

anlægget, og bl.a. derfor har
man valgt naturgas til driv-
middel. P. E. Hansen håbede,
at vrket må få en høj virk-
ningsgrad.

Beboerne har sat
deres fingeraftryk

Vice borgmester Erling Jen-
sen sagde, at

kraftvarmeværket er et »bette nøk“i Torsted
Vest projektet, der blev født i
en tid, hvor alt gik ned ad bak-
ke.

- Men trods alt er der sket
noget her ude, sagde Erling
Jensen, og det er flot, at bebo-
erne har Met deres eget

kraftvarmeværk. Det er mit Mb, at
vi vil komme endnu videre
med projekter som dette, og
når vi har gassen, skal vi også
bruge den.

Viceborgmesteren takkede

BHHH, fordi man er gået ind i
arbejdet, og han fandt resulta-
tet flot. Det er en lille perle,
mente han.

- For beboerne er det en
for-nøjelse at se på værket - vi sy-
nes, det er flot, sagde beboer-
foreningens formand Torben
Juhl ved indvielsen af værket.
Vi har glæden af at modtage
varme fra vrket, og gennem
en prøvekørsel har vi konsta-
teret, at værket virker. Vi har
også den glæde, at vi skal be-
tale værket, og vi håber, at det
også fremover vil virke og kø-
re upåklageligt, så det kom-
mer os til gavn.

- Vi har sat vores fingeraf-
tryk på vrket bl.a. ved at
re med til at bestemme farver-
ne, sagde Torben Juhl. Vi er
blevet hot i forbindelse med
opførelsen af værket, og det er
vi glade for.

Marion Moller, der er med-
lem af BHHHs bestyrelse og
som selv bor i området, bragte
en hyldest på vers til kraftvar-
mevrket, og til sidst talte
BHHHs direktør Per Soren-
sen, der bl.a. sagde:

- Vi er glade for, at BHHH
har fået mulighed for at bygge
dette værk og dermed vre
le-verandør af bade varme og el
til beboerne i området. Vi sy-
nes, at det er en god løsning
med naturgas som et
miljø-venligt brndsel.

Per Sorensen takkede kom-
munen for et godt samarbejde
og håndværkere, rådgivende
ingeniører og arkitekter for et
godt udført arbejde i forbin-
delse med opførelsen af
kraftvarmeværket. (can)

Kraftvarmeværket i Torsted Vest blev indviet i gar ved en lille festlighed for områdets beboere, håndværkere, ingeniører og
arkitekter. Værket tager sig med sine stærke, klare farver godt ud og pyn ter og liver op i området. (Foto: Lars Juul)


	Page 1

