
Subject: Invita on l informa onsmøde d. 3/2 vedr. ernvarmeudbygning
From: Rie Krabsen <rik@ebo.dk>
Date: 09-01-2020 10:04
To: "bestyrelsen@frydenstrand.eu" <bestyrelsen@frydenstrand.eu>

Kære grundejerforening Frydenstrand.

Fjernvarmen inviterer l informa onsmøde den 3. februar på Arnold Nielsens Boulevard 60 /v EBO Consult. Det er
muligt at deltage kl. 16 eller kl. 17.
På mødet vil der være to temaer. Det ene tema er ernvarmeudbygningen i Hvidovre, der henvender sig l
borgere, der ikke kan få ernvarme i dag.

Fjernvarmeudbygningen er stadig på standby, men i dag er det muligt at skrive sig op l ernvarmen på
www.udbygning.dk, for at lkendegive sin interesse. Formålet er at skabe et grundlag for ernvarmeudbygningen -
jo flere der lkendegiver deres interesse, jo stærkere står ernvarmen.

Listen over opskrivninger l ernvarmen er e erhånden lang, og der er generelt en stor interesse for ernvarmen
og dens udbygning. Fjernvarmen inviterer derfor l informa onsmøde om udbygningen af ernvarmen i Hvidovre.
Formålet er at give en forståelse af hvilke udfordringer ernvarmeudbygningen har, samt orientere om hvilke
udbygningsprojekter, ernvarmen arbejder på at iværksæ e. På nuværende dspunkt kan ernvarmen ikke angive
et dspunkt på, hvornår udbygningen fortsæ er i de forskellige områder i Hvidovre. Man kan derfor ikke forvente
at få svar på, hvornår man kan få installeret ernvarme. Ideen er at have en dialog om udfordringerne og fremme
forståelsen for, hvad der arbejdes på.             
Informa onsmødet starter kl. 16:00. Her vil der være et oplæg vedr. ernvarmeudbygningen, hvor der vil være
mulighed for at s lle spørgsmål. Kl. 17:00 starter vi forfra. Det betyder, at det er muligt at komme kl. 16 eller kl. 17.
Mødet slu er endeligt kl. 18:00.

Med venlig hilsen

Rie Chris ansen Krabsen
Markedschef

EBO Consult A/S
Arnold Nielsens Boulevard 60 - 2650 Hvidovre
Tlf. direkte l kontor: 36 38 38 00
Tlf. direkte l Rie: 36 38 38 13

Web: www.ebo.dk
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