På vej mod blødt vand
- for en bedre og mere bæredygtig forsyning

Kære nabo

25.3 2020

Du modtager dette brev, fordi vi gerne vil orientere om, at vi går i gang med en række
aktiviteter, der alle hænger sammen med, at vi skal levere blødt vand til dig fra 2022.
Du har måske allerede opdaget nogle af de indledende arbejder ved vores adresse.
På vores matrikel går vi snart i gang med at fjerne et gammelt beskyttelsesrum og med
at omlægge ledninger. Og i løbet af foråret går vi i gang med to projekter uden for
vores matrikel. Alle projekter går ud på at styrke vandledningsnettet og er nødvendige
for, at vi kan levere blødt vand. I sensommeren går vi i gang med selve
vandværksbyggeriet.
Som vores nabo vil du formentlig i perioder blive påvirket af de forskellige projekter,
der tilsammen strækker sig frem til, at vandværket står færdigt. Nogle vil mærke det
mere end andre.
I forbindelse med de projekter, der foregår på forsyningens grund og i nabolaget, kan
det være påvirkning i form af
• støj
• mere tung trafik til og fra Frederiksberg Forsyning
• perioder med trafikomlægninger
• perioder med lukning for vand og varme
• perioder med færre p-pladser
I foråret går vi i gang med at styrke ledningsnettet på hhv. Stæhr Johansens Vej, hvor
vi graver op og lægger en 140 m lang transportledning. Vi skal også etablere en
transportledning på La Cours Vej.
Vi orienterer yderligere, bl.a. via opslag i opgange og postkasser og vores hjemmeside,
efterhånden som de forskellige projekter skal sættes i gang og i det omfang, at du
bliver direkte berørt. Vi planlægger også et borgermøde på et senere tidspunkt, som
du vil høre nærmere om.
Vi glæder os til at kunne tilbyde en mindre ”tilkalket” hverdag til vores kunder, når det
nye vandværk med blødgøringsfunktion står klar til at levere vand i 2022. Ud over at
være en forbedring af vandkvaliteten er der også økonomiske fordele at hente. Man
kan spare på vaskemiddel og afkalkningsmiddel, og opvaskemaskinen og
vaskemaskinen skal afkalkes sjældnere.

- en virksomhed i Frederiksberg Kommune

Det nye vandværk er desuden et godt eksempel på et bæredygtigt initiativ. Blødgøring
af vandet vil bl.a. resultere i mindre tilkalkede vandrør i hele byen. Det vil på længere
sigt betyde, at man kan bruge mindre energi på at drive vandforsyningen, og jo mindre
energiforbrug, desto mindre CO2-aftryk.
Men inden vi når dertil, kommer vores arbejde altså til at påvirke området, selvom vi
forsøger at være til mindst mulig gene.
Følg med i projekterne på www.frb-forsyning.dk/forudforbloedtvand
Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os på
38 50 00 00.
Venlig hilsen
Frederiksberg Forsyning
Tlf. 38 50 00 00
Kort over området og de arbejder, der skal udføres

Den lilla streg viser, hvor det nye vandværk skal bygges.
Den grønne streg viser, hvor der skal etableres en vandtransportledning på Stæhr
Johansens Vej.
Den blå streg viser, hvor der skal etableres en vandtransportledning på La Cours Vej.

Vær opmærksom på, at projektet kan få en ny tidshorisont end den ovenfor skitserede, hvis der opstår
ændringer på grund af den aktuelle situation forårsaget af corona-pandemien.

