
Så skal vi prøve at vælge 1ernvarme …. 
*** 

I April skal Hillerød Forsyning komme med besked 7l os her i byen om den vil sæ;e  ingeniørerne og 
konsulenterne 7l at regne på, om det kan lade sig gøre at forsyne os med Aernvarme. Og i forlængelse 
af en sådan projektbeskrivelse, også fortælle os, hvad det kommer 7l at koste.  Som I kan se på 
nedenstående opslag fra Hillerød Forsyning kalder vi 7l borgermøde den sidste 7rsdag i februar i UFC, 
hvor også Nr. Herlev er inviteret. 

I Kommunens varmeplan hører vi 7l de lysegrønne områder, som ‘måske’ vil blive 7lbudt Aernvarme, 
hvis ‘det kan betale sig’ af samfundsøkonomiske grunde. Det aMænger igen bl.a. af om vi er 
7lstrækkelig mange, der gerne vil kobles på. Derfor skal borgermødet også ses som et forsøg på at 
mobilisere ‘folkestemningen’, og derfor vil I, der møder op, blive 7lbudt at skrive sig på forsyningens 
liste. Vi har folk med computere, der skriver jer ind, når I blot fortæller, hvem I er og hvor I bor.  

Først ud på ePeråret vil der foreligge projekt-beskrivelser for vores område, som siger noget om, 
hvem der kan 7lslu;es Aernvarmene;et og hvad det kommer 7l at koste. Først derePer vil vi blive 
bedt om bindende 7lslutning. 

Herunder finder I den plakat, som vores lokale Energi-gruppe vil hænge op rundt omkring.  

Vel mødt 

Fra Energi-gruppen 
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Borgermøde 
Vedrørende Fjernvarme 

Tirsdag d. 28-02-2023  kl. 19,00 
Uvelse fri7dscenter 

På mødet deltager Hillerød forsyning samt 
energi-gruppen 

EPer mødet kan du få hjælp 7l at 7lmelde dig  

Interesse7lkendegivelseslisten 

OBS Der er ikke nogen binding ved 7lmelding 
Det er vig)gt du møder op og )lmelder dig, så vi  kan få 8ernvarme 
i Uvelse - Lystrup og Nørre Herlev 

Du kan også selv )lmelde dig på  

Hillerød Forsyning -  Ny 8ernvarmekunde 

Direkte link: hBps://hfors.dk/varme/ny-8ernvarmekunde  

På gensyn Energi-gruppen 
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https://hfors.dk/varme/ny-fjernvarmekunde

