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Information om fjernvarmearbejde på Brahmsvej 1-37 og 2-130.
Vi vil gerne med denne henvendelse informere om forhold i forbindelse med
renovering af fjernvarmeledninger på Brahmsvej 1-37 og 2-130.
Det er besluttet, at der skal lægges helt nye ledninger i vejene. Se vedlagte
skitse.
De nuværende fjernvarmeledninger er af ældre dato og trænger til udskiftning. Dette er vurderet på baggrund af forventet levetid og isoleringsevne. For
at opretholde en god forsyningssikkerhed, også i fremtiden, og ud fra ønsket
om at sænke varmetabet fra ledningerne, er det nødvendigt at ledningerne nu
udskiftes. Ledningsarbejdet vil omfatte en strækning på ca. 1000 meter hovedledning. Hertil kommer alle stikledningerne.
Fjernvarmestikledningen udskiftes helt frem til hovedhanerne. Derfor vil alle
berørte grundejere blive kontaktet af en af vore medarbejdere. De vil drøfte
forhold vedrørende nuværende og kommende stikledning, herunder placering/indføring på grund, tilslutning, adgangsforhold i bolig, retablering af terræn m.v.
De nye hovedhaner anbringes i et skab på ejendommens ydermur og vil
fremover udgøre forsyningsgrænsen.
Det bliver nødvendigt, at få skabt rørforbindelse fra de nye hovedhaner og ind
til det eksisterende fordelingsanlæg i huset. I den forbindelse beder vi om din
hjælp til, at få skabt plads til at føre ledninger mellem de to punkter.
Projektet er planlagt til opstart primo april måned og forventes afsluttet i oktober 2016. I den periode må der forventes kortvarige afbrydelser af fjernvarmeforsyningen. Efter vi har afholdt licitation, og der er fundet en entreprenør
vil der blive udarbejdet en lidt mere detaljeret tidsplan. Trafikken vil blive generet, men dog søgt opretholdt.

Projekteringen er koordineret i samarbejde med Holstebro Kommunes Trafikog Parkafdeling.
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Vi vil forsøge at gennemføre arbejdet, således at ulemperne for grundejerne i
området bliver så få som muligt. Vi beder samtidig om din forståelse for de
gener, der angiveligt vil være under arbejdets gennemførelse.
Vi vil henstille til alle, at om at respekterer afspærringer og i det hele taget
vise agtpågivenhed ved udgravninger o.l.
Hvis din ejendom er udlejet eller på anden måde udlånt, vil vi meget gerne,
om du vil give denne information videre.
Hvis du har spørgsmål til denne information, er du meget velkommen til at
kontakte Peter Nørskov på telefon 9612 7410, eller du kan sende en mail på
adressen vestforsyning@vestforsyning.dk.
På vores hjemmeside www.vestforsyning.dk under ”Ledningsarbejde” vil vi
forsøge at informere om arbejdets stade, tidsplan herunder hvornår der graves i de enkelte gader, anden information til beboerne i området og lignende.
I forbindelse med de forestående forbedringer af fjernvarmenettet i gaden, vil
vi benytte lejligheden til at tilbyde et gratis energitjek af dit hus med tilhørende
varmeanlæg. Se vedlagte materiale.

Med venlig hilsen

Erik Andersen
Varmechef

Bilag:

/

Peter Nørskov
Ingeniør

Skitse af ledningsplan.
Informationsfolder om fjernvarmearbejder.
Informationsfolder om tilskud til energiforbedringer.
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