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Information om opgravning til ny fjernvarme i Kastrup og Neder Vindinge.
Vores projekt vedrørende fjernvarme til Kastrup og Neder Vindinge er nu nået så langt, at vores entreprenør Munck Forsyningsledninger A/S i løbet af få uger starter på gravearbejdet ude i selve området.
Hidtil har vi primært brugt tid og kræfter på at etablere den nye store forsyningsledning frem til Næstvedvej, samt på at få opbygget den nødvendige vekslerstation på Kuskevej. Men nu er vi klar snart tager gravemaskinerne fat.
Det betyder at vi kommer til at genere ikke mindst færdslen og trafikken i området. Vi kommer til at larme, støve og ”være i vejen”, men vores entreprenør vil gøre alt, hvad der er muligt for at begrænse generne.
Gravearbejdet er inddelt i etaper, så vi ikke generer jer alle sammen på en gang – se den vedlagte foreløbige etapeplan. Den endelige tidsplan er ikke aftalt med entreprenøren endnu, så vi kan ikke sige noget om hvornår vi starter på de enkelte etaper – og dermed heller ikke, hvornår vi forventer at lægge
stik ind til de tilmeldte ejendomme.
Når vi har en mere detaljeret tidsplan klar, vil den blive lagt op på vores hjemmeside:
http://www.vordingborgforsyning.dk/fjernvarme/projekt-kastrup-og-neder-vindinge-fjernvarme.
Det er ikke for sent at tilmelde sig – det kan fortsat nås. Vores gode tilbud om ingen tilslutnings- og stikbidrag (gratis tilslutning) gælder fortsat - indtil vi ikke længere graver i den vej, hvor den enkelte ejendom er beliggende. Man kan selvfølgelig altid tilmelde sig på et senere tidspunkt, men så kan vi ikke
længere tilbyde gratis tilslutning.
Vores tilbud på installering/opsætning af unit mm inde i huset til standardpris på 30.000 kr., med mulighed for finansiering via os (forhøjelse af den faste afgift over en aftalt årrække), er også forsat gældende. For ejendomme, der har taget imod denne del af vores tilbud, vil der senere blive udsendt særskilt
information om bl.a. hvilke VVS-firmaer, der er omfattet af vores tilbud.
Husk at installeringen er omfattet af bestemmelserne om Håndværkerfradrag, der fra 2016 af er på
12.000 kr. pr person over 18 år i husstanden - uanset om det udføres af eget valgt VVS-firma eller via
vores standardtilbud.
Har I ikke adgang til internettet eller har I spørgsmål til projektet, ønsker besøg af vores konsulent John
Olsen eller ønsker I at tilmelde jer, er I velkomne til at kontakte os på tlf.5535 3700.
Venlig hilsen

Søren Mikkelsen
Direktør
Denne information er sendt enten via mail, til de grundejere, der tidligere har oplyst mail-adresse fx i forbindelse med konsulentbesøg eller via alm. brev.
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Foreløbige etapeplan.

Med forbehold – fx kan etapegrænserne blive rykket lidt !

