
 

 

Nyhedsbrev nr. 3, februar 2016 

 

Forsyningsområdet for det planlagte fjernvarmeprojekt er netop nu i gang med at blive afgrænset. Som 

myndighed har Svendborg Kommune i februar måned sendt nedenstående tegning sammen med 

projektbeskrivelsen i høring blandt berørte parter, som er fire forsyningsselskaber samt en række lodsejere, 

der bliver direkte berørt af ledningssystemet. Høringen afsluttes i starten af marts. Med mindre der er 

væsentlige indvendinger, skal projektet derefter besluttes i Byrådet. Det forventes at ske på denne side af 

sommerferien. 

Det foreslåede forsyningsområde 

 

Andelshaver-kontrakter 

I maj måned kan du konvertere den Interessetilkendegivelse, du afgav før 7. april 2015 til et 

andelsbevis/kontrakt. Bestyrelsen ønsker først at dette skal ske, når der er mere sikkerhed for, at projektet 

politisk kan gennemføres. Når den sikkerhed er mere på plads, igangsætter bestyrelsen en kampagne i de 

tre landsbyer Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle, hvor du som husejer kan indbetale 100 kr. og modtage 

en kontrakt. 

Det kan gøres i Brugserne i de tre landsbyer på bestemte datoer i slutningen af maj 2016. De endelige 

datoer for dette offentliggøres i kommende nyhedsbrev. 



Der orienteres også om disse datoer på den ordinære generalforsamling, som afholdes den 29. marts på 

Vester Skerninge Friskole. Der er mere information om generalforsamlingen i Nyhedsbrev nr. 4. 

Vi mangler fortsat lidt hjælpere til denne Konverteringskampagne, fortrinsvis i Vester Skerninge og Ulbølle.  

Er du interesseret i at hjælpe, skal du kontakte Erik Stoumann på 2133 3050 eller 

erik.stoumann@gmail.com 

For hjælperne afholder bestyrelsen et mindre kursusforløb. Man behøver ikke at være hverken teknikker 

eller økonom for at hjælpe. Men vi har brug for hjælp, da det er en stor opgave, vi står foran. 

 

Hvad betyder det for min varmeøkonomi 
 
Bestyrelsen har lavet en simpel beregner for, hvad det betyder for 
ens varmeudgifter, om man har oliefyr, naturgas eller fjernvarme i 
vores lokalsamfund.  
 
I beregneren ligger det forslag til takstblad, som bestyrelsen vil 
fremlægge på generalforsamlingen, og som er grundlaget for det 
projektforslag, som er sendt i høring. 
 
Vi kan allerede her afsløre, at det er en fordel at vælge fjernvarme, 
hvis man i dag har oliefyr eller naturgas. 
 
Omkring 1. marts kan du prøve Beregneren på følgende 
http://www.bæredygtigt-fællesskab.dk/fjernvarme-i-ollerup-v-
skerninge-ulboelle.html, så du kan se, hvad fjernvarme betyder i 
forhold til din nuværende varmeregning. 

 
 

Tidsplan 

Omk. 1. marts; Beregner kan afprøves på www.bæredygtigt-fællesskab.dk  

Primo marts;   Nyhedsbrev nr. 4 udkommer 

29. marts:  Ordinær Generalforsamling – Vester Skerninge Friskole 

Primo april:  Varmeplanen behandles politisk af Svendborg Byråd. 

Medio april;     Nyhedsbrev nr. 5 udkommer 

April-Maj:  Lokalplan for Industrivej sendes i høring, behandles i Byrådet i juni 2016. 

Medio maj;  Nyhedsbrev nr. 6 udkommer 

Ultimo maj:  Konvertering af Interessetilkendegivelser til Andelskontrakter. 

Går dette som planlagt, kan der laves aftaler med rådgiver og entreprenører medio 2016. Derefter går 

anlægsarbejdet i gang. Varmeforsyningen kan leveres fra ultimo 2017. 
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