Fjernvarme til Strib, Røjle og Vejlby

Nyhedsbrev

Projektet er igangsat
Som tidligere annonceret er vi nu i gang med at planlægge og projektere
fjernvarmeprojektet.
For at kunne styre et så stort projekt som fjernvarmeudrulningen i Strib, Røjle og Vejlby er det
nødvendigt at have nogle 100% dedikeret medarbejdere til opgaven. Vi har derfor været ude og finde
nye kollegaer til vores projektafdeling, og det er lykkedes rigtig godt. Når vi kommer retur efter nytår
er hele vores nye projektteam på plads. Mere om dette i det nye år.

Vi er igang
Vi allerede startet og godt i gang på Abelonelunden med 160 nye boliger, samt etablering
hovedledningen til området ud af Abelonelundvej fra Brogården og imod Røjle.
Midlertidig varmecentral
Middelfart Fjernvarme skal have etableret en
midlertidig varmecentral, som placeres på
marken ved siden af Brogården. Etablering går
i gang efter nytår og er færdig ved udgangen
januar 2022.
Den midlertidige varmecentral skal primært
forsyne ny udstykningsområderne med varme,
da disse nye huse ikke har nogen en
eksisterende varmekilde. Middelfart
Fjernvarme etablere derfor en midlertidig
varmecentral for, at alle tilflyttere i det nye
område kan få fjernvarme.
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Fjernvarmeaftalen, hvornår kommer den….?
Fjernvarmeaftalen er på vej til underskrift hos alle der har tilmeldt sig fjernvarmen og vi forventer de
sidste vil modtage dokumenter til underskrift omkring sommer 2022. Der er ikke nogen der bliver
glemt, og alle som er tilmeldt skal nok få aftalen tilsendt til underskrift. Det er en stor opgave
manuelt, at skulle håndtere alle de mange dokmenter, underskrifter og individuelle aftaler. Vi har
derfor valgt, at benytte os af eBoks, hvor dokumenter kan underskrives via NEMID. Via eBoks
funktionen kan vores systemer automatisere alle manuelle opgaver og sikre korrekt håndtering af
personlige oplysninger og underskrifter. Alle som har tilmeldt sig fjernvarmen har derfor eller vil få
tilsendt information og procedure omkring, at tilmelde Middelfart Fjernvarme til eBoks.

Vi håber alle vil støtte op omkring tilmelding til eBoks.

Nyheder og status
Hvis du gerne vil følge med i nyheder og status omkring fjernvarme-projektet, kan du tilmelde dig
vores Facebook-side Middelfart Fjernvarme og følge vores gruppe Strib, Røjle og Vejlby. Her vil der
løbende blive fortalt omkring status og nyheder fra Middelfart Fjernvarme. Der bliver også løbende
besvaret spørgsmål, som måske kan være til god information. Du kan også følge med på vores
hjemmeside under nyheder.

Julen er over os, og 2021 er så småt ved at rinde ud. Vi takker for et godt 2021 og en stor opbakning
og vi ser frem til 2022. Det nye år byder på mange spændende opgaver og besøg hos mange af jer
der er tilmeldt. Det ser vi rigtig meget frem til.
Mangler du et nytårsfortsæt? Så kan vi anbefale du følger os på Facebook og følger med på vores
hjemmeside under nyheder.

Med venlig hilsen
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