
Januar 2022.  

 

GRAVEMASKINERNE ER PÅ VEJ. FORSYNINGEN SÆTTER I 

GANG MED ETABLERING AF FJERNVARME TIL KILDEN. 

Godt 8.000 meter fjernvarmerør skal nedlægges i Kilden.  

 

Vi har i grundejerforeningsbestyrelse haft møder med henholdsvis Forsyningen samt 

Park og Vej. Vi har I den forbindelse fået flere information som vi gerne vil dele.   

 

Der er afsat 18 måneder til projektet og I tiden fra ca. 15 februar 2022 og frem skal 

vi forvente en del maskiner i vores område.  

2 gravehold starter i Ny Kilden og 1 gravehold i Gl. Kilden samtidigt. På et tidspunkt 

flyttes endnu et gravehold over i Gl. Kilden.  

Først graves Ryetsvej og der afsættes forbindelsestik til sidevejene. Når Ryetsvej er 

færdig, graves sidevejene.  Næste i rækken er Vangensvej, hvor der afsættes 

forbindelsesstik til sidevejene. Sidevejene til Vangensvej graves efterfølgende 

Forsyningen etablerer et depot til jord og maskiner beliggende på den store mark 

mellem Vangensvej/Hegnet/Brønderslevvej og vil I den forbindelse flytte en lille del 

af grusstien mellem Vangensvej og Brønderslevvej. Maskiner og traktorer vil dagligt 

kører ud og ind af depot og af sikkerhedshensyn flyttes indgangen til stien.  

Grundejerforeningen opfordrer til, vi byder Forsyningen og deres entreprenører 

velkommen, jo mere plads og fleksibilitet vi udviser, jo hurtigere er projektet 

fuldført. Der arbejdes I tidsrummet 07.00 til 16.00 alle hverdage og der vil være 

begrænset bevægelsesmuligheder for vores biler i dette tidsrum. Håber alle har 

forståelse for der kan være behov for alternativ parkering i korte perioder. Beboere 

med elbiler kan med fordel aftale opladning hos hinanden hvis det er umuligt at 

komme ind til egen lader i en periode. 

Bevæger man sig rundt området i den mørke tid opfordres der til man bærer gule 

veste/jakker samt medbringer lys for på den måde at være meget synlig.   



Under projektet kan følgende kontaktes såfremt der er spørgsmål eller ønsker: 

 

Graveentreprenør Vennelyst – formand Hans Jørgen Staub. Mobil 2524 6050 

Smedeentreprenør Jydsk Rør og Entreprenør dir. Janus Bjerg. Mobil 2441 0669 

Forsynings projektleder – Claus Flensted Andersen – E-mail.: clfa@forsyningen.dk  

Kundeservice Forsyningen – E-mail.: forsyningen@forsyningen.dk  

Forsyningens rådgiver NIRAS – Morten Frederiksen E-mail.: MFR@NIRAS.dk  

Generelle spørgsmål og svar samt løbende orientering om hele projektet på 

www.forsyningen.dk/kilden 
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