FJERNVARME

NYT

Når det gælder, står vi sammen i vores dejlige lokalsamfund. Det viste de over 200, som kom
til mødet om fjernvarme i Bjergby den 30. august på skolen. Tak for opbakningen.
I det lange løb er der nok ingen tvivl om, at fjernvarme er den rigtige løsning for et bysamfund
som vores. For at fremtidssikre vores boliger, erhverv og institutioner, så Bjergby også i fremtiden bliver en attraktivt by at bo i, og ikke mindst flytte til. Men det kræver naturligvis en del
overvejelser for hver af os at tilslutte sig fjernvarme.

OPLÆGGET

I kan se oplægget fra mødet på forsiden af Hjørring Varmeforsynings hjemmeside hjvarme.dk under
Borgermøde i Bjergby om fjernvarme 30/8 2022.
Her er der også et link til en foreløbig (ikke bindende) tilmelding til fjernvarme. Det er nødvendigt
med mindst 70 % foreløbige tilmeldinger, for at Hjørring Varmeforsyning går videre med projektet. Så
jo hurtigere, vi når det, jo før kommer vi videre.
Som det fremgår af oplægget, skal I først give bindende tilmelding, når projektet er godkendt af Hjørring kommune. Med mindst 70 % bindende tilmeldinger går Hjørring Varmeforsyning videre med forventet gennemførelse af projektet i 2023-2024. Også her gælder det om hurtig tilmelding for at fremskynde projektet. Det hører I nærmere om.

MERE INFORMATION
Har I ikke mulighed for at se oplægget på Hjørring Varmeforsynings hjemmeside, kan I få en kopi hos en at os i
arbejdsgruppen. Vi og Hjørring Varmeforsyning kan også
hjælpe med tilmelding.
De næste 4 tirsdage (13., 20. og 27. september og 4.
oktober) sidder Jørgen Andreasen fra arbejdsgruppen
i dagligstuen i Brugsen kl. 18.30-20.00. Så kom og mød
ham der.
I den kommende tid, vil vi følge, hvordan det går. Er der
behov for det, vil Hjørring Varmeforsyning holde et nyt
borgermøde. Gerne på et tidspunkt, hvor alle (især børnefamilier) har bedst mulighed for at komme, eventuelt en
lørdag formiddag.
Arbejdsgruppen vil også omdele Fjernvarme Nyt efter behov, og lægge det på Bjergby Borger- og Grundejerforenings Facebook side.
Med venlig hilsen
Jørgen Andreasen, Gorm Terp, Per Eltved og Poul Fransen

HAR I SPØRGSMÅL,
KAN I KONTAKTE
Per Sørensen
Hjørring Varmeforsyning
96 24 15 01 - mail hv@hjvarme.dk
Arbejdsgruppen i Bjergby:
Jørgen Andreasen
40 30 00 55 (helst efter kl. 17)
Gorm Terp
28 28 17 68 (helst kl. 15-17)
Per Eltved
61 39 15 04
Poul Fransen
42 18 33 20
eller mail til os på:
bjergbyfjernvarme@gmail.com

