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Vi fjernvarmekunder i Slagslunde er meget glade for den opbakning, vi har fået fra kommunen i vo-
res kamp mod den dyre varme, vi har været tvunget til at aftage fra E.ON. 

Det er derfor med stor interesse, at vi har fulgt kommunens initiativ til at købe EONs værk og net i 
Slagslunde. Dels vil det sikre os en langt lavere varmepris, dels vil alternative energiformer på læn-
gere sigt kunne afløse den nuværende gasløsning. Vi ser således store perspektiver i kommunens 
initiativ. 

På Slagslunde Fjernvarmelaugs generalforsamling den 23. ds. blev kommunens planer for det kom-
mende forsyningsselskab modtaget med stor tilfredshed, og vi noterede os kommunens løfter om at 
inddrage SFL’s bestyrelse yderligere i arbejdet både på kort og langt sigt.

På mødet blev der fremlagt en plan for overtagelsen, hvoraf det bl.a. fremgik, at hver enkelt bruger 
modtager et tilbud fra kommunen om at overgå til kommunens forsyningsselskab. 

Vi ser meget gerne en kommunal overtagelse af værk og net, og i den forbindelse og i forlængelse 
af kommunens løfter om inddragelse forventer vi at få flere informationer om aftalerne med E.ON 
(køb/drift), om økonomien (eks.vis et budget), tarifering m.v.

Vi håber på en bred opbakning fra fjernvarmebrugerne i Slagslunde til en kommunal overtagelse af 
værk og net, men det fordrer gennemskuelighed i betingelser og konsekvenser for fjernvarmebruger-
ne. Vi anmoder derfor kommunen (i tråd med en beslutning taget på generalforsamlingen) om at 
inddrage SFL's bestyrelse i de kommende beslutningsprocesser, således at vi derved får indflydelse 
på nogle endelige aftaler, som alle kan være tilfredse med og have tillid til, og som vi kan anbefale 
vore medlemmer.

På bestyrelsens vegne
Med venlig hilsen

Marie Louise Allerslev
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