Til Grundejere på Østre parkvej 69-87 & 62-82

Renovering af fjernvarmeledningsnet i Østre parkvej 69-87 & 62-82
Ringsted Forsyning foretager løbende renovering af ledningsnettet for at sikre størst
mulig driftssikkerhed og undgå utilsigtede afbrydelser på grund af brud.

Dato: 12. maj 2020

Projektet har baggrund i Ringsted Forsynings renoveringsplaner, der viser et stort behov for lednings-renovering i området.
Gravearbejdet opstarter i uge 24 juni 2020 og fortsætter indtil primo oktober 2020. I forbindelse med anlægsprojektet vil der forekomme mindre afbrydelser af fjernvarmeforsyningen. Der vil informeres herom løbende under projektet via vores SMS service.
Tilmelding til SMS-ordning
Du kan tilmelde dig vores SMS-ordning, ved at sende en mail til:
som@ringstedforsyning.dk, hvor du skriver telefonnummer og teksten: Jeg ønsker at tilmelde mig SMS-ordningen, og godkender at I har mit tlf. nummer.
Projektet omfatter udskiftning af de gamle fjernvarme-hovedledninger til nye ledninger.
Alle fjernvarmestik udskiftes til nyt undtagen Østre Parkvej 87 og 82.
Projektet strækker sig fra Østre Parkvej 69-87 og 62-82.
Udskiftningen foregår i perioden fra juni til september 2020, dog holder vi stille i sommerferie fra uge 29 til og med uge 31. Inden udskiftningen vil du blive kontaktet af Brian
Jørgensen omkring tidspunkt for opgravning og lukning for varme.
Arbejdet vil omfatte:
Opmærkning af ledningers forløb, opgravning af render til ledninger samt optagning af
gamle rør. Udlægning og komprimering af 10 cm bundafretningslag og udlægning og
svejsning af rør, montage af stikledninger, svejsekontrol, trykprøvning, tilfyldning, komprimering, asfaltering og retablering m.v.
Ringsted Fjernvarme vil udskifte fordelingsledninger samt alle fjernvarmestik til ovennævnte huse. Som led i renoveringen skal der graves i gader foran Deres ejendom eller
i selve grunden. Det kan desværre nok ikke undgås, at gravearbejdet vil kunne genere
Dem, men vi vil bestræbe os på at renoveringen sker så hensynsfuldt som muligt og af-

Varme

sluttes hurtigt, så fjernvarmeforsyningen kan genoptages. Skulle der mod forventning

Dir. telefon 69898032
Sag: FI4073

opstå problemer er De velkommen til at henvende Dem til Ringsted Forsyning.
Kontaktoplysninger
Har du spørgsmål til dette informationsbrev er De velkommen til at ringe til Projektleder
Tarek Elawad på tlf. 40514072 eller Teamleder Brian Jørgensen på tlf. 6989 8081 eller
fremsende det til brj@ringstedforsyning.dk

Venlig hilsen
Tarek Elawad
Ingeniør/projektleder

Ringsted Forsyning A/S
Bragesvej 18
4100 Ringsted
Tlf. 6989 8000
E-mail:
info@ringstedforsyning.dk
hjemmeside:
www.ringstedforsyning.dk
Åbningstider:
mandag - torsdag
09.00 - 15.00
fredag
09.00 - 13.00

