
Nyhedsbrev nr. 1 – kloakering 

 

Der er licitation 10.12.2015 – dvs. at budgivernes bud åbnes. 

I udbudsmaterialet er arbejdsperioden sat til fra 4.1.2016 til 15.6.2016 (og så håber vi at vejret er 

med os). 

Når først arbejdsperioden går i gang, er Selandia forvandlet til en stor arbejdsplads og der kan 

selvfølgelig ikke være private biler i haveforeningen. Også på Viberupstræde skal der laves 

arbejde, for det er her Tårnby Spildevand skal grave tilslutning ned til os.  

Alle haveforeningens pladser skal bruges til depoter, til mandskabsvogne og til opmagasinering, så 

heller ikke disse kan bruges af haveforeningens beboere. 

Skraldecontaineren vil på et tidspunkt blive flyttet uden for den store låge, på Sommervirkes 

græsplæne- der er givet tilladelse af Sommervirke, af tekniskforvaltningen og politiet. 

Når Selandia er Arbejdsplads betyder det også, at det er os gående, der uanset om vi skal ud af 

vores have eller gå på gangene, skal tage hensyn til de arbejdende og PAS PÅ der skal arbejdes 

med store maskiner! 

Der vil blive etableret vandaftapningssted for enden af B-gangen – dette for at sikre at der er vand 

at få i haveforeningen, selvom gravearbejdet skulle komme til at grave vandrør i stykker. 

Nå gravearbejdet er i gang vil det formodentlig ikke kunne undgås at elkabler graves over, disse 

repareres selvfølgelig, men HFI-relæ i de enkelte huse kan slå. Vi vil sætte på hjemmesiden, når 

der har været gravet kabler over, men det er nok en god ide at have slukket fryser og varme med 

mindre du lige er her ude, for vi har ikke mulighed for at tjekke de enkelte huse. 

Når arbejdet er i gang, så skal al kommunikation gå mellem den enkelte haveejer og bestyrelsen 

og ikke mellem den enkelte haveejer og dem der udfører arbejdet! Det er bestyrelsen der har 

kontakten til projektleder, der vil kunne bringe forskellige emner op i byggemøderne. 

Der vil blive lavet nyhedsbreve kontinuerligt og når der er noget nyt at informere om. 

Hilsen Bestyrelsen 

v/ Britt 

 


