Nykøbing SJ. Varmeværk
Billesvej 8-10
4500Nykøbing Sj.

Åbent hus på solvarmen
Nykøbing Sj. varmeværk holder reception 6/9-2014 for at fejre værkets 50
års jubilæum og indvielsen af solvarmeanlægget.
Den 17. november 1964 lukkede varmeværket op for ”varmen” for første gang. Siden er det gået slag i
slag og nu 50 år efter slår de dørene op for deres nyeste tiltag – solvarmeanlægget på Getsøvej.
Solvarmen er endnu et skridt i den rigtige retning i forhold til at gøre Odsherred kommune til en
grønnere kommune.
Anlægget forventes at kunne producere omkring 16 % af byens årlige behov. Det svarer til hele byens
forbrug om sommeren. Det betyder, at der ikke skal forbrændes hverken piller i pillefyret på Fregatvej
eller naturgas på værket på Billesvej i sommerperioden. Derved skånes miljøet for udledningen af ca.
2000 tons CO2.
Varmeværkets ledelse pointerer, at det er
forbrugernes solvarmeanlæg! Derfor er det
også bygget op, så det bliver hyggeligt og
bruger venligt for både fastboende og turister
at besøge området. Man kan gå en tur op på
toppen af sneglehuset og nyde udsigten ud
over det runde anlæg eller man kan gå en tur
ind imellem fangerne og klappe fårene – hvis
man da kan komme i nærheden af dem. Der
vil blive sat borde og bænke op til fri
afbenyttelse, så man kan holde en hyggelig
picnic ved anlægget en varm sommer dag og
der vil være info tavler, der fortæller om
værkets produktion.
Man kan læse meget mere om solvarmeanlægget på varmeværkets hjemmeside www.nsfv.dk under
Solvarme. Her kan man også finder billeder af hele processen fra bar mark til flot anlæg.

Og nu er det her……
Nu står det så endelig færdigt! I den forbindelse inviteres alle forbrugere, naboer, leverandører og
samarbejdspartnere til at komme forbi solvarmen og se det flotte anlæg.
Nykøbing Sj. Varmeværk holder reception lørdag den 6. september fra kl. 11 til kl. 15 på
Getsøvej 16, 4500 Nykøbing Sj.
Stadsorkestret spiller fra kl. 11-12, kl. 12 vil der være taler af bl.a. borgmester Thomas Adelskov og
varmeværkets bestyrelsesformand Rene Pape. Derefter sørger Nice Guys for stemningen indtil kl. 15.
Ballonmanden Kristoffer Schou sørger for den gode stemning hos børnene. Dagen igennem er værket
vært for lidt godt til ganen.
Så kig endelig forbi – og tag meget gerne hele familien med.

