Status på fjernvarme til Søndervang området

Til Grundejere på Hybenvej, Acacievej, Gyvelvej og Avnbøgevej

Status på myndighedsgodkendelsen

Dato: 1. maj 2010

I efterår 2019 fik vi en pæn tilmelding til fjernvarme på vejene Hybenvej, Acacievej, Gyvelvej og Avnbøgevej, hvorfor vi udtrykte ønske om at forsyne disse vej
med fjernvarme.
Pga. nye krav er der sket en økonomisk optimering af projektforslaget, så det
nu også omhandler fjernvarme til Gyvelvej og Avnbøgevej. Desuden er der nu
tilknyttet en ombygning på halmvarmeværket, så vi kan forsyne alle de nye
fjernvarmeforbrugere med grøn fjernvarme.
Et projektforslag, som omfatter ovenstående, har vi fremsendt til kommunen.
Kommunen har -efter gældende lov - sendt projektforslaget i høring hos gasselskabet.
Vi forventer at byrådet godkender Projektforslaget den 8. juni 2020.

Hvornår bliver fjernvarmen ført ind i Søndervang området?
På baggrund af ovenstående status må vi meddele at det nu med stor
sandsynlighed bliver først i sommeren 2020, hvor vi kan påbegynde at fremføre
fjernvarme til disse veje som ønsket.

Til dig, der ikke har valgt fjernvarme, men er interesseret heri
Lav en aftale med os, så kan vi sammen og uforpligtende finde den bedste
fjernvarmeløsning for din ejendom. Du er velkommen til at komme forbi Bragesvej 18, hvor vi bor. Ellers kommer vi også gerne og besøger dig, via aftale.

Til dig, som har indgået en foreløbig fjernvarmeaftale
Du har allerede udfyldt en foreløbig tilmelding til Fjernvarmen. Vi vil bede dig
kontakte os for nærmere aftale om eventuelt valg af abonnement og placering
af fjernvarmeunit. Kontakt os også, hvis du har ændringer til aftalen.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål til dette informationsbrev er De velkommen til at ringe til
Tarek Elawad på tlf. 40514072 eller Thomas Sommersted på tlf. 6989 8002 eller
fremsende det til tel@ringstedforsyning.dk
Venlig hilsen
Tarek Elawad
Ingeniør/projektleder
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