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Interesse for fjernvarme?
‐ så er det vigtigt at fortælle det til Norfors
Som I måske har hørt, så har fjernvarmeselskabet Norfors fremlagt en plan for udrulning af
fjernvarme til de fleste af de husstande som endnu ikke har fjernvarme. Udrulningen vil komme til at
ske i bølger, og vores område ligger som et af de første. Det betyder, at det er planlagt til 2023‐25.
Før det sker, er der stadig en del planlægning, og ikke mindst skal der være stor interesse fra de
kommende kunder for at få fjernvarme. Normalt skal mindst 60% tilslutte sig inden for det første år,
før det overhovedet bliver en mulighed. Vi ved ikke om det vil være gældende, men første skridt er
at vise (uforpligtende) interesse for at blive tilsluttet fjernvarmenettet.
Bestyrelsen har været i kontakt med Norfors for at høre, om det betyder noget for deres prioritering
at vi viser interesse for at få fjernvarme. Og svaret er: Ja, det betyder noget.
Så, har du interesse i at få fjernvarme, så kan du være med til at vise dette for fjernvarmeværket og
dermed forhåbentligt sikre, at vi kommer i betragtning som nogle af de første, der bliver det tilbudt.

Sådan viser du din interesse
Man kan vise sin interesse ved at udfylde og indsende en blanket til minvarme@norfors.dk
Blanketten kan downloades fra vores hjemmeside frenne.dk, hvor der også er en vejledning i at
udfylde skemaet (se link på frenne.dk eller brug frenne.dk/?ID=44). Alternativt kan blanketten
hentes på Norfors’ hjemmeside norfors.dk
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at gøre dette så snart det er muligt. Tilkendegivelsen er
ikke‐bindende. Det er først når fjernvarmeselskabet senere i processen beder hvert enkelt medlem
om at tage stilling, at det bliver bindende.
Da vi ved, at det kan være svært både at finde, udfylde og sende blanketten og endnu sværere, hvis
man ikke har internetforbindelse, vil vi gerne tilbyde at hjælpe med til, at så mange som mulig får
tilkendegivet deres interesse. Så, hvis man ønsker hjælp, kan man rette henvendelse til
bestyrelsesmedlem Erik Schou, Anemonevej 27, tlf. 40512675, mail: erikschou@outlook.com som
evt. kan komme og hjælpe til inden for de næste ca. 3 uger.

Fortæl derefter foreningen om du har interesse eller ej
Da det formodentligt vil være vores interesseprocent, altså hvor mange af vores 111 husstande der
viser interesse, der kan være afgørende for prioriteringen, vil vi i bestyrelsen gerne følge med i, hvor
mange der har sendt deres ønske til Norfors, og hvor mange der ikke har interesse for fjernvarme. Vi
har derfor gjort det muligt at fortælle os det på frenne.dk (frenne.dk/?ID=44). Vi vil tillade os lidt
senere på efteråret at kontakte de, der ikke giver lyd, så vi kan få et så retvisende billede som muligt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

PS: Vores naboforening på Valmuevej og Lupinvej gør noget tilsvarende.
www.frenne.dk

