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Til Beboerne 
Himmelev Bygade 40 – 78 / Terrasserne 
4000 Roskilde 
 

 

 Roskilde, den 02. august 2013 

Vedr.: Udførelse af fjernvarmearbejde for Roskilde Forsyning    

 
Kamco A/S skal i den kommende periode udføre opgravning for - og nedlægning af fjernvarme-
ledninger i Deres boligområde; herunder stikledninger ind til de enkelte huse på Himmelev Bygade 
samt fællesforsyning til Terrasserne.  
Vi gør selvfølgelig, hvad vi kan, for at De skal få mindst mulige gener af vor tilstedeværelse, men 
helt uden at de opdager os, kan vi ikke tilbyde. 
 
Arbejdet med stik- og hovedledninger på Himmelev Bygade er allerede opstartet d. 25. juli 2013. 
Hovedledningen, som skal ligge i den vestlige side af Himmelev Bygade, samt forsyningen til 
Terrasserne forventes afsluttet primo oktober 2013. Vi har tidligere udført en gennemgang af 
belægningerne i fællesskab med bygherrens repræsentanter, således at denne kan retableres til 
en kvalitet svarende til den nuværende, når rørene en gang er lagt ned. 
 
I forbindelse med udførelse af stikledninger ind til de ejendomme, som har ønsket tilslutning af 
fjernvarme, vil vi i god tid inden arbejdet skal udføres, kontakte dem for nærmere besigtigelse af 
mulighed for indføring gennem fundament.    
 
Under arbejdets udførelse vil Himmelev Bygade blive spærret for gennemkørsel mellem Fynsvej 
og Terrasserne i den periode, hvor arbejder foregår på denne del af vejen. Der vil blive mulighed 
for kørsel til de enkelte ejendomme. Kørselsretning vil være fra syd mod nord. 
 
Movias busser vil i arbejdsperioden være omlagt, således at der ikke er buskørsel på Himmelev 
Bygade. Der vil i stedet for være mulighed for, at benytte flextur som et alternativt tilbud fra Movia 
og Roskilde Kommune. Flextur kan bestilles hos Movia på tlf. 7026 2727.  
 
Såfremt De måtte have spørgsmål til ovenstående er De velkommen til at kontakte undertegnede 
eller vor byggeleder Poul Erik Villadsen, tlf. 4138 6138.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
KAMCO A/S 
 
 
Svend Svendsen 
Tlf. 4138 6165 

 


