Orientering om fjernvarme projekt i Vesterled Grundejerforening
Brøndby Fjernvarme havde indkaldt til møde den 30. maj 2011 med henblik på at drøfte det
forestående arbejde med at få Vesterled Grundejerforening og de omkringliggende grundejerforeninger tilsluttet fjernvarmenettet.
På mødet deltog repræsentanter for Vesterled GF, Grønneled GF og Bakkegård Vest GF samt
for Brøndby Fjernvarme. Hedera GF var inviteret, men kunne ikke deltage.
Driftsleder Franz Hansen orienterede om, at han på de nyligt afholdte generalforsamlinger i de
4 grundejerforeninger havde mødt en generelt positiv interesse for at få etableret fjernvarme i
grundejerforeningerne. Det er blevet forelagt bestyrelsen for Brøndby Fjernvarme, som ligeledes er interesseret i at udvide fjernvarmenettet til vores område, dog forudsat at tilslutningen
til projektet er tilstrækkelig stor blandt de private grundejere.
Franz Hansen orienterede endvidere om, at der på kommunalt plan ligeledes var meget positiv
holdning til at konvertere området fra naturgas og individuel varmeforsyning til fjernvarme.
Myndighedsgodkendelse af det kommende projekt forventes derfor ikke at volde problemer.
Der blev endvidere oplyst om finansieringsmulighed for private grundejere hos VEKS (Vestegnens Kraftvarme Selskab). Det er bekvem lånemulighed som er meget konkurrencedygtig og
som er uafhængig af grundejerens økonomiske forhold i øvrigt. Man kan hos VEKS få finansieret næsten hele anlægsudgiften, som efterfølgende afdrages over en årrække sammen med a
conto betalingerne til fjernvarmen. (Information herom vil blive omdelt sammen med invitation
til fælles informationsmøde, men kan også læses på VEKS hjemmeside)
Det blev på mødet besluttet at gå videre med projektet med henblik på at tilbyde fjernvarme
til de private grundejere i de 4 grundejerforeninger. Forinden er der en hel del praktik, som
skal ordnes. Der skal bl.a. produceres informationsmateriale, så den enkelte grundejer kan
forholde sig til projektets betydning for egen husholdning.
Vi (bestyrelsen i Vesterled GF) vil bl.a. indhente tilbud fra et anerkendt VVS firma på installation af fjernvarmeveksler mv. Vi forventer på den måde at kunne opnå en vis rabat, såfremt vi
vælger samme leverandør/installatør.

Orienteringsmøde om fjernvarme projekt i uge 36
I uge 36 vil der blive afholdt informationsmøde for samtlige grundejere i Vesterled GF hos
Brøndby Fjernvarme. Invitation til mødet vil blive omdelt til hver grundejer efter sommerferien
(i august måned) sammen med øvrig informationsmateriale om projektet.
På mødet vil det være muligt at få svar på de fleste spørgsmål om fjernvarme projektet og der
vil være repræsentanter fra Brøndby Fjernvarme og VEKS, som stiller finansieringsmulighed til
rådighed for det meste af anlægsudgiften. Der vil blive udstillet et udvalg varmevekslere og vi
tilstræber en repræsentant fra leverandøren vil være til stede for at besvare spørgsmål om
installationerne.
Efter orienteringsmøde er det planen, at den enkelte grundejer skal tage stilling til, hvorvidt
man ønsker at blive tilsluttet den fremtidige fjernvarme forsyning i Vesterled Grundejerforening.

På vegne af bestyrelse for Vesterled GF
Kim Hansen

