
 

Nyhedsbrev nr. 3 – kloakering 

 

Selandia er nu for alvor blevet en arbejdsplads.  Vores pladser er enten fyldt med grus og sten 

eller fyldt med maskiner og skurvogne. Nedgravning til pumpestationerne på henholdsvis 

pladsen og for enden af b-gangen er sket her i de sidste par dage og fra nu vil der blive gravet 

på de forskellige gange. 

At der nu for alvor er gang i arbejdet betyder også nogle begrænsninger for os alle: 

I tidsrummet mellem 6 og 16 på hverdage henstiller vi til at al unødig færden på vejene 

undgås og at ingen er på fælles pladsen og selvom dem der arbejder her er mægtig rare, så 

respekter at de er på arbejde med en bestemt opgave og lad være med at forstyrre dem med 

alle mulige spørgsmål. Har du presserende spørgsmål så mail eller ring til bestyrelsen i stedet! 

Skal du ud og se til dit hus, så kom lørdag eller søndag, men husk at du færdes i Selandia på 

eget ansvar og at du ikke kan køre i bil ind i Selandia. 

Når der graves foran dit hus, vil du ikke kunne komme ind i din have og eneste mulighed for at 

komme ind er derfor via bag-bo eller nabohave hvis det er muligt.  

Selvom der selvfølgelig er lavet arbejdsplaner, kan disse ændres og derfor kan vi ikke sige 

noget om hvor der graves hvornår. 

 

Så husk: 

Al indkørsel med bil i Selandia er forbudt indtil anden besked gives. 

Al færden i haveforeningen sker på eget ansvar. 

Al unødig færden på gange og pladser i tidsrummet 6-16 skal undgås. 

Al forstyrrelse af dem der arbejder her skal undgås. 

Alle skal vige for arbejdsbiler og maskiner og husk at de ikke helt overholder vores 

normale fartbegrænsning. 

 

Og til sidst, husk at på et tidspunkt er det hele overstået, om end det lige nu ser lettere 

kaotisk ud. 

 

Britt på vegne af bestyrelsen 


