Til grundejerne i Stillinge Strand etape 5.2

SK Spildevand A/S
Lilleøvej 3
4220 Korsør
Tlf. 5836 2500
info@skforsyning.dk
CVR nr.: 28483708
EAN nr.: 5790001705343

Vedr. : Stillinge Strand, Tilslutningsbidrag - kloakering etape 5.2

Dato: december 2016
Dok. nr.: D201643798

Anlægsarbejdet i forbindelse med kloakeringen er i jeres etape nu så langt fremme, at kloaksystemet er klar for tilslutning pr. 31. dec. 2016. Fra denne dato kan din ejendoms spildevand tilsluttes den nye skelbrønd.
For yderligere information vedr. i forbindelse med tilslutningen henvises til klarmeldingsbrevet som
vores rådgiver Orbicon har udsendt til samtlige grundejere ved udgangen af november.
Vi opdaterer ligeledes jævnligt status for kloakprojektet via vores hjemmeside:

https://www.skforsyning.dk/her-graver-vi
Tilslutningsbidrag
Vi fremsender opkrævningen for tilslutningsbidraget sammen med dette brev. Bemærk der er 30
dages betalingsfrist på opkrævningen således at tilslutningsbidraget forfalder efter tilslutningsdatoen.
Eventuel finansiering af tilslutningen
SK Spildevand A/S har været i kontakt med en række pengeinstitutter i Slagelse Kommune. Dette
for at finde ud af, om de har interesse i at medvirke ved finansiering af tilslutningsbidraget og de
tilhørende tilslutningsomkostninger.
Sidst i dette brev finder du derfor en oversigt over de pengeinstitutter, som gerne vil drøfte en
eventuel finansiering. I første omgang vil det nok være naturligt at tage kontakt til sit eget pengeinstitut, hvis man har behov for hjælp til finansieringen.
Pensionist, efterlønsmodtager, eller lav hustandsindkomst?
Pensionister og efterlønsmodtagere har (i henhold til Bekendtgørelse af lov om lån til
betaling af ejendomsskatter § 1 stk. 1, nr. 2) mulighed for, at søge Slagelse Kommune om
lån til tilslutningsbidrag og graveomkostninger. Et sådan lån bliver forrentet med p.t. 1,41 % p.a.
Renten er ikke fradragsberettiget.
Har du en hustandsindkomst, der ikke overstiger 300.000 kr. (tillagt 39.300 kroner
pr. hjemmeboende barn under 18 år), er der ligeledes mulighed for at få en 20-årig
afdragsordning via Slagelse Kommune.
Du skal søge digitalt enten på www.Slagelse.dk eller på www.borger.dk . Spørgsmål til
ordningen kan rettes til Slagelse Kommune, Lena Weber Larsen enten på lenal@slagelse.dk
eller tlf. nr. 5857 3226.
skforsyning.dk

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål til betalingen, er du velkommen til at kontakte Christina Vejsholt på
tlf. nr. 5836 2534 eller sende en mail til cve@skforsyning.dk
Har du spørgsmål til selve anlægsarbejdet eller de mere tekniske forhold, er du velkommen til at
kontakte Anders Florup Nielsen på tlf. nr. 5836 2566 eller sende en mail til afn@skforsyning.dk

Med venlig hilsen
Økonomidirektør
Jan Østerskov

Pengeinstitut
Arbejdernes Landsbank
Jernbanegade 2
4200 Slagelse

Kontakt
Kontakt Arbejdernes Landsbank via
tlf. 3848 3056 www.al-bank.dk

Danske Bank
Slagelse Afdeling
Nytorv 1
4200 Slagelse

e-mail-adresse
slagelse@al-bank.dk

slagelse@danskebank.dk

Handelsbanken
Rådhuspladsen 2
4200 Slagelse

Mette Raagart

-

tlf. 4456 4605

Mera03@handelsbanken.dk

Jyske Bank
Gl. Torv 5
4200 Slagelse

Maise Norlin

Nordea Bank Danmark
Smedegade 8
4220 Slagelse

Kontakt Nordea via www.nordea.dk

Nykredit Bank
Korsgade 4
4200 Slagelse

Hanne Levin

–

tlf. 4455 3280

hale@nykredit.dk

Stine Jensen

-

tlf. 4455 3820

stj@nykredit.dk

Spar Nord Bank A/S
Klingeberg 2
4200 Slagelse

Lars Larsen

–

tlf. 7225 0170

lla@sparnord.dk

Sparekassen Sjælland
Schweizerpladsen 6
4200 Slagelse

Henning Hansen - tlf. 5856 2421

hhs@spks.dk

Mette Thers

mth@spks.dk

Sydbank A/S
Schweizerpladsen 1A
4200 Slagelse

Casper Kristensen – tlf. 7437 9427

slagelse@handelsbanken.dk
–

tlf. 8989 1263

maise.norlin@jyskebank.dk

Rikke Halgaard –

tlf. 8989 1258

rikke.halgaard@jyskebank.dk

-

tlf. 5856 2415

Casper.kristensen@sydbank.dk

