Status på fjernvarme til Søndervang
Til Grundejere på Acacievej

Status på fjernvarme projekt i Søndervang
Ringsted fjernvarme er i gang med at etablere fjernvarmehovedledninger i
Gyvelvej og i de kommende uger vil arbejdet strække sig mod Acacievej.

Dato: 6. oktober 2020

Hvornår bliver fjernvarmen ført ind i Acacievej?
På baggrund af ovenstående status må vi meddele at det nu fra uge 45 og til og
med uge 48 bliver fjernvarmeledninger inkl. stikkene etableret i Acacievej 1-9 og
2-14. Og fra uge 49-51 i Acacievej 11-23 og 16-30.
Arbejdet omfatter fræsning af asfalt og opgravning for fjernvarmeledninger.
Vi vil sørge for at beboerne kan færdes frit i deres gade.
Ringsted Fjernvarme vil etablere fordelingsledninger samt alle fjernvarmestik til
tilmeldte huse. Som led i arbejdet skal der graves i gaden 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 arbejdet sker så hensynsfuldt
som muligt og afsluttes hurtigt.

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.

Vandarbejder
Ringsted Vand A/S vil udskifte vand-hovedledning i vejen samt udskifte stikafgreninger fra vejen til skel.
Har du allerede en målerbrønd, tilbyder Ringsted Vand A/S gratis at udskifte
de-res gamle stik fra fordelingsledning og helt op til målerbrønden.
Hvis du ikke har en målerbrønd, og du fravælger udskiftning af det gamle stik,
vil Ringsted Vand stå for etablering og montering af målerbrønd, således at der
kan blive en adskillelse mellem de nye, lagte vandledninger og deres gamle
stik.
Har du spørgsmål til dette informationsbrev er De velkommen til at ringe til
Tarek Elawad på tlf. 40514072.
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