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Der har været afholdt møde mellem entreprenør, Tårnby Forsyning og os om udbedring af et par 

mindre skader på de 2 store brønde samt samarbejde om godkendelse af hele 

kloakeringsprojektet. 

Arbejdsdeling om skades udbedring er nu klarlagt og disse vil blive udbedret snarest ( Grundfoss 

skal lige melde tilbage). 

Derudover blev det aftalt, at den tv inspektion der blev færdig torsdag eftermiddag, efter seneste 

oprensning af alle brønde, i den kommende uge skal ses igennem af vores projektleder og dernæst 

af Tårnby Forsyning. Et rent brøndsystem er en af forudsætningerne for tilslutning til det offentlige 

net. 

Alle er enige om, at det nu handler om at få kloaknettet godkendt hurtigst muligt. 

Når der er klarmelding, så vil vi ligesom med vandbrøndene give besked via hjemmeside, 

facebook, ophæng i haveforeningen, men der er nogle helt klare krav når det bliver lovligt at 

tilslutte sig kloakbrøndene: 

Det er den enkelte haveejer, der sammen med evt. klaoakmester, har ansvaret for at der i 

forbindelse med kommende tilslutning til kloakbrønde i den enkelte have arbejdes på en måde, så 

der ikke kommer jord, grus og sten i kloaksystemet.  

Og så til asfaltering: 

Når kloaksystemet er godkendt, så skal vi have lagt første omgang asfalt på, dette er under forudsætning af 

at alle hække mod vejene er klippe godt ind.  

De maskiner, der bruge til asfalt arbejdet er brede og skal ikke ridses af vores hække og vi har selv en 

interesse at der kan lægges asfalt bredt ud på vejene. 

Derfor så skal den enkelte haveejer sørge for at hækken er klippet godt ind ( på a og c gangen som er de 

smalleste gange skal der klippes så langt ind mod hovedstammerne som overhovedet muligt) og haveejere 

der har flisebelægning i indkørsel, der ligger udover skelgrænsen til vej, skal pille de overskydende sten op. 

Da det jo langt fra er alle, der er i haven, bedes I alle hjælpe med at få fat i Jeres naboer eller lave aftale om, 

at I hjælpes ad. 

Og vi vil meget gerne have nogle frivillige, der vil hjælpe til med til sidst at gå rundt og klippe, der hvor der 

evt. ikke måtte være klippet eller klippet langt nok ind. Frivillige kan lægge en lille lap i postkassen ved 

kontoret med navn og mobilnummer.  

Det er endnu tvivlsomt om vi når at få grøntcontainer til hækaffald, så derfor en appel til at dem der har 

trailere, hjælper naboer med at køre hækaffald på containerpladsen på Kirstinehøj. 



På bestyrelsens vegne  

Britt 


