
Kære Grundejer. 
Vedhæftet er hele oversigten af kloakanlægges i haveforeningen Solvangen. Som nævnt på borgermødet, 
har Brdr Møller. været inde 
På hver enkel ejendom, for at finde den bedst mulige placering af brønden, med hensyntagen til 
haveforholdene og de muligheder vi har. 
Du får en skelbrønd, som fylder 32 cm i diameter og som er ca. 1,1 meter dyb. Denne placeres 1 m, foran 
første facade, fra den hovedledningsside hvor vi har tegnet at vi kommer ind med jeres stikledning. 
Nogle ejendomme kører på samme stikledning.  
  
Er du utilfreds med placeringen eller har nogle forhold, som vi ikke kender til, kan du hente en træpæl ved 
parkeringsarealet. Den skal du placere på din grund hvor du ønsker brønden placeret. Jeg gør opmærksom 
på at du kun kan få den 1m fra første facade som beskrevet ovenfor.  
Vælger du at placere en pæl med ny placering, så skal dette gøres inden d. 20.januar 2019 – og skriv en 
mail med teksten ”Jeg har ændret brønd placering, hus nr.… kontakt mig på tlf….” hvorefter vi kontakter dig 
for at starte en dialog om hvorvidt placeringen er mulig eller ej. 
  
Vi har lavet et samarbejde med entreprenøren ”Peter Hinnerup”. Han laver kloakken fra hækken og ind til 
brønden for Brdr. Møller. I kan drage fordel af at indhente et tilbud fra ham, vedr. det resterende af jeres 
kloaktilslutning, idet han er på grunden og derfor kan komme med et fordelagtigt tilbud. Ønsker i et tilbud 
på tilslutning af jeres kloak anlæg, så kontakt Peter Hinnerup på mail, phinnerup@gmail.com – Noter at i 
ønsker et tilbud vedr. kloakering Solvangen. Skriv Navn – tlf. – hus nr. – e-mail og i vil derefter blive 
kontaktet. Jo hurtigere i beslutter jer for at indhente et tilbud, jo bedre. 
  
Hvis vi intet hører inden d. 20 jan 2019, forudsætter vi at i acceptere den placering vi har angivet til 
brønden. 
  
Det praktiske:  
Vi skal grave inde på hver enkelt grund og jorden fylder. Hvis i har sarte eller bevaringsværdige planter eller 
andet, så skal det fjernes i et 2 m bredt bælte, i det tracé som vi har angivet på tegningen. 
Vi opstiller skurvogn på parkeringsarealet. Her kan i henvende jer, se tegninger og hente træ pæle. 
Pælene er tilgængelige fra uge 50.  
Vi starter op på projektet medio jan 2019. 
  
Vi ser frem til at yde god service og håber på jeres forståelse i de perioder vi fylder lidt i området. 
  
Vh Brdr. Møller.  
  
  
Med venlig hilsen 
 
Jesper Sonnenborg 
Entreprisechef 
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