Tidsplan over kloak/regnvands adskillelsen i afd10.
Bjørnholms Allé 1 – 13.
Baghaver: 2 – 20. november.
Forhaver: 2 – 23 oktober.
Lykkesholms Allé 1 – 15.
Baghaver. 2 – 22. november.
Forhaver: 5 – 30. oktober.
Bjørnholms Allé 15 – 27.
Baghaver. 7. september til d. 7. oktober.
Forhaver. 5 – 31 august.
Lykkesholms Allé 2 – 4A
Baghaver. 7. september til 2. oktober.
Forhaver. 2. august til 15. september.
________________________________________________________________________________

ARKIL
Til beboerne ALBOAs Afd. 10 Lykkesholms Allé
Nu starter kloakarbejdet snart op.

•
•
•

Arkil opstart 3. august.
Skurvognsmøde ved varmecentral 5. august kl. 1400.
Afslutning 18. december.

Opstart 3. August
Nu er Arkil klar til den del af projektet, hvor arbejdet foregår i din haver og langs din forhaver. Vi starter
IKKE op over det hele på samme tid, men tager en side ad gangen, så vi har mindst muligst opgravet på
samme tid. Der vil i forbindelse med opstart afholdes åben skurvogn, hvor I kan få yderligere
information om det arbejde, der vil foregå.

Skurvognsmøde 5. August
Der vil I bl.a. kunne møde de folk, der arbejder på Jeres ejendom. Samt gennemgang af detaljerne i
projektet.
Hvorfor vi adskiller regnvand fra spildevand og hvordan det berører dig.
Der vil også være tid til spørgsmål.

Hvem deltager til Skurvognsmøde.
Deltagere fra Alboa: Palle S Clausen.
Deltager fra Arkil: Rico Nielsen, Flemming Holm, Line Aagaard. Relevante arbejdsmænd.

Hvad betyder det for dig?
Vi vil i forbindelse med skurvognsmøde ophænge tegninger af de berørte områder, sammen med en
detaljeret tidsplan. Dette materiale er det samme, som I har modtaget i jeres postkasse. Tidsplanen
kan muligvis blive ændret en smule, da vi ikke altid kan forudse, hvad der ligger af udfordringer i
jorden.
Vi arbejder os frem fra have til have, hvor vi skiftevis graver og skyder med jordraket. Når vi udfører
kloakarbejdet, sker retableringen efterfølgende i en arbejdsgang. Imens vi arbejder på din grund vil
din have/forhave være spærret, men der vil altid være adgang til din bolig.
Når vi nærmer os din grund/ejendom, kontakter vi dig for at aftale detaljer omkring adgangsforhold,
parkering mm. Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at tage fat i de folk, der arbejder på stedet.
Har du spørgsmål inden da, er du mere end velkommen til at kontakte vores formand på pladsen,
Rico Nielsen.

Kontaktpersoner
Formand: Rico Nielsen, tlf. nr. 21 29 35 59
Kommunikation: Line Aagaard, tlf. nr. 20 75 49 78
Projektleder: Flemming Holm, tlf. nr. 21 29 35 55
Alboa
Projektleder: Palle S. Clausen

Med venlig hilsen
Arkil Anlæg

