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Til Beboerne på Rosenalle og
Guldregnalle 42

Videbæk, den 23. marts 2020

Renoveringsprojekt på Rosenalle
Kære beboere
I disse tider er der jo ingenting der er som det plejer at være. Ej heller møder og aktiviteter med mange
deltagere.
Derfor ser vi os desværre nødsaget til at aflyse det lovede informationsmøde som vi have til hensigt at
afholdt efter licitationen.
På den baggrund vil vi her gerne informerer omkring renoveringsprojektet og det videre forløb.
Licitationen: Licitationen blev afholdt den 17. marts 2020, hvor 3 entreprenører afgav pris på arbejdet.
Østergårds Entreprise A/S fra Esbjerg, var lavest bydende og har derfor fået tildelt arbejdet.
Vi har i forvejen kendskab til firmaet, da det var dem der sidste år, lavede fjernvarmeledningen ud til Vestas på Herningvej. Et samarbejde vi har været godt tilfreds med.
Opstart:

Vi holder foreløbigt fast i, at vi starter efter påske, den 20. april 2020. Dog kan dette ændre
sig, såfremt der kommer nye tiltag / restriktioner omkring Corona-virus.
Vi vil så vidt muligt undgå at komme ind i Jeres hjem, og koncentrerer os om det udvendige
arbejde, hvis restriktioner øges eller forbliver som de er i dag.

Etaper

Etapeinddelingen vil så vidt muligt blive som vist på vedlagte skitse.

Kontakt:

I er altid velkommen til at kontakte os såfremt I har spørgsmål, men ellers vil den daglige
kontakt foregå til folkene på pladsen. Formand for arbejdet er endnu ikke fastsat.

Vi håber at arbejdet kommer til at glide uden problemer og forsinkelser, men på grund af Coronsituationen, bliver vi nød til at tage forbehold. Vi efterkommer selvfølge de retningslinjer der bliver givet fra
Sundhedsmyndighederne og Regeringen, og vil bestræbe os på at arbejdet glider uden alt for store gener
for alle parter.
Med håb om et godt videre forløb.
Venlig hilsen

Videbæk Energiforsyning

