HF/Samvirke d. 6.januar 2020
Kære alle,
Først Godt Nytår!!
Det bliver et spændende 2020 for alle os have lejere i HF/samvirke, nu bliver projekt kloakering til
virkelighed for os alle.
Kontrakten med MOE blev underskrevet i december 2019, efter at have været gået igennem af advokat.
Spildevandsgruppen (Kloakudvalget) og bestyrelsen har desuden haft kontakt til HF/4.juli, hvor vi har
modtaget rådgivning og sparring. Denne kontakt kan vi heldigvis fortsat trække på. 4.juli har fået deres
forening kloakeret i 2018-2019 -og projektet er gået godt.
Nu er vi i Samvirke så nået til den fase, hvor alle jer have lejere bliver involveret;
Hvert havelod skal hente to afsætningspinde, som vil blive lagt foran kontor og toiletbygning.
Afsætningspind 1. sættes hvor man ønsker at ens kloak skal placeres (1.meter inden på haveloddet).
Afsætningspind 2. sættes hvor man ønsker at ens spildevand skal komme ud fra huset (sættes langs
huset).
Disse afsætningspinde er ønskeplaceringspinde, i tilfælde af at landmåler/ entreprenør ikke kan efterleve
dette ønske, vil landmåler /entreprenør beslutte hvor placeringen bliver. MOE skriver dog, at hvis dette
sker, vil de vende den nye placering med den pågældende have lejer.
Afsætningspinde skal være sat inden landmåler kommer d. 22. januar 2020 – tilfælde af at det ikke er
gjort har have lejeren ingen indflydelse på hvor kloak og spildevandsbrønd bliver placeret. (Så hjælp gerne
din nabo, hvis der er behov for dette).

Vi er blevet spurgt om hvor længe disse ”pinde” skal blive stående, da nogle af jer jo nok bliver nødt til at
placere pind nr. 1. i indkørslen. Det fik vi ikke helt klart svar på, men landmåleren påtegner koordinaterne,
så mon ikke I kan fjerne dem igen, når sæsonen starte op igen.
Vi er også blevet spurgt om, hvad man skal gøre i tilfælde af at ens hus ligger længere nede end vejen? man
skal stadig sætte sin ønskepind (nr.2) hvor man ønsker at ens spildevand skal komme ud fra huset. (her kan
det så godt betyde at der efterfølgende skal graves meget eller en anden mulighed kan være at man skal
igennem bagboens have?). Dette skal vi ikke tage stilling til her i januar, vi Skal sætte afsætningspindende
hvor vi ØNSKER at placere dem.
•
•

Vær søde kun at tage de to pinde pr. havelod, da der ellers ikke vil være nok til alle haver.
Læs desuden brevet fra MOE.

Vi skal nok sørge for løbende information via vores hjemmeside, Facebook og opslagstavler.
Ved tekniske spørgsmål; send dem til foreningens mail - i emnefeltet skriver du kloak - så samler vi sammen
og sender videre til MOE. Vores mailadresse er: hfsamvirke@mail.dk
De bedste hilsner fra Spildevandsgruppen og Bestyrelsen.

