Til grundejere på:
Hvidemosevej 18,16 og 14
Samt øvrige interessenter. Jf. adresseliste.

Dato:
08.06.2017

Henv. til:
Bo Andersen

E-mail:
bta@vestforsyning.dk

Telefon:
9612 7354

Information om EL arbejde på Hvidmosevej 14,16 og 18 til og med Baneoverskæring ved Stokholmvej.
Vi vil gerne med denne henvendelse informere om forhold i forbindelse med
Etablering af ny Lav Spændingskabel fra Hvidemosevej 16 Kabelskab 2068
Til baneoverskæring ved Stokholmvej
I forbindelse med etablering af nyt kabelskab ved baneoverskæringen ved
stokholmvej skal der etableres et nyt forsyningskabel fra Kabelskab 2068 stående ved Hvidemosevej 16 og frem til det nye kabelskab, ved Baneoverskæringen ved stokholmvej.
Etablering af forsyningskabelet vil ske med gravemaskine af hensyn til træer
og græsområder.
Ved Hvidemosevej 14,16 og 18, vil det blive nødvendigt at krydse indkørslerne samt opgravning i grønt areal gående ud til vejkant.
Områder der bliver opgravet bliver løbende reetableret
Vi er naturligvis afhængige af vejrliget, men projektet er planlagt til opstart
Uge 24 og forventes afsluttet i Uge 25.
Vi vil søge at gennemføre arbejdet, således at ulemperne for grundejerne i
området bliver så få som mulig. Vi beder samtidig om din forståelse for de
gener, som der angiveligt vil være under arbejdets gennemførelse.
Vi vil henstille til alle om at respektere afspærringer og i det hele taget vise
agtpågivenhed ved udgravninger o.l.
Hvis din ejendom er udlejet eller på anden måde udlånt vil vi meget gerne om
du vil give denne information videre.
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Hvis du har spørgsmål til denne information, er du meget velkommen til at
kontakte Bo Andersen på telefon 9612 7354, eller du kan sende en mail på
adressen vestforsyning@vestforsyning.dk.
På vor hjemmeside www.vestforsyning.dk under ”Ledningsarbejde” vil vi forsøge at informere om arbejdets stade, tidsplan herunder hvornår der graves i
de enkelte gader, anden information til beboerne i området og lignende.

Med venlig hilsen

Bo Andersen
Projektleder

Bilag:

Skitse af ledningsplan.
Informationsfolder om El arbejder.
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