
Kloakering – nyhedsbrev nr.5 

 

Vi er nu i sidste fase af kloakeringsarbejdet, de største maskiner er på vej ud og med dem en del af 

mandskabet. 

I fredags afholdte vi ”rejsegilde” med pølser og sodavand, idet vi har været yderst tilfredse med det 

mandskab der nu i flere måneder har været en stor del af hverdagen i Selandia. 

Der arbejdes nu med at få etableret brønde på de grunde hvor det mangler. Husk at lågene på 

vandbrøndene ikke er kørefaste, så ligger vandbrønden i din indkørsel, så skal du selv udskifte låget til 

kørefast låg. 

Vandsystemet er blevet testet for tæthed undervejs og det er løbende blevet sikret. 

Kloaksystemet skal ligeledes testes og først når det hele er blevet færdigt og gennemgået, vil det blive 

afleveret til bygherre, altså som færdigt projekt til os. 

Først når hele projektet er afleveret til os, vil der blive ophængt sedler og givet besked via hjemmesiden om 

fra hvornår der kan ske tilslutning til vand og kloak for den enkelte haveejer. 

Husk at der skal afleveres kopi af tilslutningsattester på såvel kloak som vand på kontoret ( kan lægges i 

kuvert i postkassen ved kontordøren). Og husk at I skal give meddelelse om ændring til BBR. Da BBR-

ændringer i dag laves elektronisk, vil det være muligt at få hjælp til dette om søndagen mellem 9 og 10 på 

kontoret. 

Vi kommer til at leve med grusveje indtil september, for underlaget skal have lov til at sætte sig inden der 

laves første omgang asfalt. Så skal vi køre og færdes på dette lag asfalt indtil engang næste år, hvor så det 

sidste lag asfalt vil blive lagt på. 

Uagtet at vejene nu bygges godt op, så vil vi have det problem, at der ikke kan laves godt nok 

understøttelse specielt helt ude i siderne, så derfor vil blokvogne være forbudte i Selandia. Vi kan desværre 

ikke forbyde store lastbiler, for der vil dels fortsat være tanktømning i nogle haver og dels vil levering af 

byggematerialer mv. ikke kunne styres af den enkelte haveejer. Men vi appellerer til at vi alle er obs. På 

belastningen af asfalten specielt helt ude i siderne. 

Har kloakeringsarbejdet medført at der er påført skader hos dig ( vi appellerer til at det alene er lidt større 

skader, altså ikke at grene er knækket af hække eller at en hækbusk har lidt skade ved at blive opgravet og 

nedsat igen), så giv besked til Mugge have 178 som vil tage dette med til byggemøde/møde med 

projektleder for at se om de skal udbedres. 

På bestyrelsens vegne 

Britt Petersen 

formand 


