FJÄRRVÄRME INTRESSEANMÄLAN
Vi har varit i kontakt med Jönköping Energi och stäm av gällande fjärrvärme på Gamla Råslätt.
Det finns ett antal hushåll som i dagsläget redan har fjärrvärme som uppvärmning på sina hus och
det finns ett intresse hos flertalet att ansluta sig. Problemet är att kapaciteten är begränsad och
trycket som behövs är inte tillräckligt för att förtäta anslutningar i närhet av befintligt
fjärrvärmesystem. Södra delen av Gamla Råslätt kan än så länge inte få fjärrvärme men om vi kan
visa att det finns ett påtagligt intresse så kommer Jönköping Energi att utreda och med större
sannolikhet projektera utbyggnad och kapacitetsförstärkning. Vårt område matas med fjärrvärme
ifrån ett pumphus vid riksväg 40 alltså norra delen av vårt område. Det kommer grävas nya ledningar
längs med Värnamovägen under sommaren som tyvärr inte påverkar kapaciteten till vårt område
utan ger ett högre tryck till mer centrala delar av Jönköping.

Här ser vi en karta vart gränsen går att kunna få fjärrvärme, söder om det blåa sträcket går i
dagsläget inte att få fjärrvärme, då krävs utbyggnad. Röda linjer är befintligt fjärrvärmesystem.
Vi är redan 8 hushåll i början av Grenadjärsgatan och Svangatan som är intresserade efter en snabb
rundvandring.
Bor du söder om den det blåa strecket och är intresserad (man binder ej upp sig) så kan du anmäla
intresset till Johan Hofman på Svangatan 5, mobil 0765-346013 mail: Johan_hofman@outlook.com
Bor du norr om det blåa strecket ska det gå att ansluta sig men kapaciteten är begränsat, det är bra
att även då anmäla intresse

Det finns ett marknadsmaterial bifogat ifrån Jönköping Energi som förklarar lite fördelar och hur en
installation går till. Tänk på att installationen är godkänd för ROT avdrag.
Vid ev frågor kontakta Johan Hofman på 0765-346013 eller Mikael Peterson på 0736-951019
Vi vill helst ha din intresseanmälan innan 17/5 2020

Med vänliga hälsningar Johan och Micke

