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På vegne af HMN GasNet Service A/S udsender Lyngby-Taarbæk Kommune information
om ledningsomlægninger
I forbindelse med den nye Letbane skal HMN GasNet omlægge gasledninger på Buddingevej. Opgaven omhandler strækningen ud for Buddingevej 18-46 &17-35 og vedrører gasstik
til de ejendomme der allerede i dag er gasforsynet. Vores gasledninger er placeret i fortov,
cykelsti og på de enkelte ejendomme, der forsynes med gas. Vi får brug for at arbejde på
begge sider af Buddingevej samtidigt i forhold til gasledninger der krydser Buddingevej. Arbejderne kommer ligeledes til at berøre udvalgte indkørsler i forbindelse med styrede boringer på tværs af vejen samt sammenkobling af gasstik.
Arbejdet er planlagt med opstart omkring 1. juli og pågår til ca. 31. juli 2019, hvor der dog
tages forbehold for vejret. Arbejderne udføres i normal arbejdstid på hverdage fra mandag til
fredag fra kl. 07:00 til 18:00.
Gaskunder, der berøres af omlægningen, vil blive varslet med seddel i postkasse dagen før
omkobling til ny gasledning. Ved omkobling afbrydes der midlertidigt for gasforsyningen til
de enkelte kunder i et varslet tidsrum, hvor varmekunder vil være uden varme, varmt vand
samt gas til de af jer der har et gaskomfur. Gasforsyningen vil blive genoprettet samme dag,
hvor de enkelte gasforbrugere selv skal genstarte deres gasforbrugende apparater.
En gaskedel kan typisk genstartes ved at trykke på restart knappen på det gasforbrugende
apparat. Alternativt kan man prøve at slukke for strømtilførsel, tælle til 10, og tænde igen.
Hvis man mod forventning ikke selv kan genstarte sin gaskedel, kan man med fordel kontakte vores døgnvagtcentral på tlf. 6225 9114.
Arbejdet vil uundværligt medføre trafikale gener og til tider desværre også støjgener, men vi
vil gøre alt for at minimere disse gener. Vi håber på jeres forståelse for vores arbejde.
Såfremt I skulle have spørgsmål, er I velkomne til at kontakte John Jacobsen, HMN GasNet
Service A/S på tlf.: 9137 7134 eller Lyngby-Taarbæk Kommune på tlr.: 2388 6209.
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