
FJERNVARME
Ollerup – Vester Skerninge - Ulbølle

Nyhedsbrev nr 1 Juni 2015

Hermed følger første nyhedsbrev fra det nystiftede Fjernvarmeselskab Ollerup - V. Skerninge – 
Ulbølle fjernvarme a.m.b.a.

Nyhedsbrevet fordeles til alle der har tilkendegivet interesse for tilslutning til fjernvarme.

Dette nyhedsbrev er derfor også kvittering for at vi har modtaget din/jeres 
tilkendegivelse og din/jeres matrikel dermed senere kan tilsluttes for 100,- såfremt 
projektet realiseres.

Fjernvarmeselskabets stiftelse og ledelse
Ca. 70 borgere, som bor i Ulbølle, V. Skerninge og Ollerup, deltog på den stiftende 
generalforsamling den 9. april på Ollerup Gymnastikhøjskole.

Blandt de fremmødte blev der valg en bestyrelse på 7 personer for Fjernvarmeselskabet. Som 
formand for bestyrelsen er Erik Stoumann valgt.

Den øvrige bestyrelse består af:
Rudi Rusfort Kragh, V. Skerninge 
Martin Andersen, V. Skerninge
Mogens Find, V. Skerninge
Per Bach, Ulbølle
Stig Hasløv, Ollerup
Mogens Skytte, valgt for Boligselskabet Domea
Suppleant; Anne Clausen, V. Skerninge og Hanne Nylev, V. Skerninge

Bestyrelsen første opgave har været at få identificeret en del opgaver der fortsat skal løses. Fokus 
har hidtil været på at få færdiggjort projektforslaget til Svendborg kommune. Som forventes 
afleveret til Svendborg kommune inden sommerferien.  

Tidsplan
Vi kan ikke med garanti beskrive hvor lang behandlingsperioden, inkl. den offentlige 
høringsperiode og lokalplansarbejdet, er ved kommunen. Men går alt vel håber vi den kan afsluttes
i foråret 2016. 
Når Høringsperioden er afsluttet i slutningen af 2015 har vi det første signal på om projektet kan 
gennemføres, og hvis det er gået godt her påbegynder bestyrelsen opgaven med at konvertere 
tilkendegivelser til kontrakter. Det igangsættes omkring december 2015. 
Når lokalplanen er på plads påbegyndes byggeriet af Fjernvarmeværket i foråret 2016. 
Ledningsnettet forventes endeligt på plads i efteråret 2016 og varmen kan leveres i slutningen af 
2016.

Info om projektet
Fjernvarmeselskabet har indgået samarbejde med Foreningen Energilandsby 5762 og i løbet af 
efteråret vil fjernvarmeselskabet få sine egen hjemmeside på www.energi5762.dk, hvor der vil 
ligge info om bestyrelsen, projektmateriale, forslag til forsyningsområdet, vedtægter og historiske 
dokumenter (som avisartikler, foto m.m.). 

KONTAKTADRESSE: Formand: Erik Stoumann, Ollerup – Drosselvej 1, Ollerup, 5762 
Vester Skerninge; erik.stoumann@gmail.com, telefon; 2133 3050
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