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VESR KLOAKERING I  B$1tr }S6 $TRANS

Orbicon er nu fardig med at projektere den kommende kloakering af Bildss

Strand, herunder din ejendom pA Ranunkelvej 17. Under forudsetning af, at det
udarbejdede til lag til spildevandsplanen vedr. Bildss Strand godkendes i sin
nuvarende form, vil din ejendom indgA i etape 1, som forventes at blive kloake-

ret i  2018.

I forbindelse med kloakeringen, vil der blive placeret en skelbrond pA din ejen-
dom. Vedlagte skitse viser den pitankte placering af skelbronden.

Entreprenaren vil sA vidt muligt undgi stsrre traer eller lignende og kan derfor
placere skelbronden 1-2 m til hver side af den viste placering

Er der forhold p6 ejendommen der gor, at du onsker en anden placering end

den viste, skal du tegne den snskede placering pA den vedlagte skitse og
sende skitsen til:

Datq:
Juni 2017

$aEs r' lr.
3631600068

Tidsplan

via e-mail :
mali@orbicon.dk

el ler med almindelig post:

Orbicon
Linn6s A116 2
2630 Taastrup
Att. :  Maja Lindbladh

Opmlling
Projektering
MOde med grundejerforeninger
Onsker til skelbrtnde

Udbud af projekt

Valg af entreprengr .
Etape 1 - Arbejdet starter

Juli - Sommerpause

Etape 1 - Arbejdet afsluttes

Etape 1 - Tilslutningsbidrag
betales

Etape 2 - Arbejdet starter

luli - Sommerpause

Etape 2 - Arbejdet afsluttes

Etape 2 - Tilslutningsbidrag
betales

Orbicon skal have skitsen ihende inden t irsdag den 1. august 2017, sd vi l  vi

undersoge mulighederne for at flytte skelbronden. Erfaringen viser, at ikke alle

onsker kan imsdekommes, men vi vil gore, hvad vi kan for at det lykkes.

Vi vil gerne kontaktes, hvis du har viden om, at ejendommen har kloaklednin-
ger, som l igger dybere i jorden end tanken. Kun med den viden kan vi kan sikre,

at alt spildevand fra huset kan ledes til den nye skelbrand ved gravitation (det

vi l  sige, at vandet lsber af sig selv, da ledningen kan legges i jorden med fald).
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Der hvor skelbronden skal anlagges, vil gravearbejdet betyde, at beplantning i
form af stauder,lag og mindre buske blive fjernet i omridet. Hvis du snsker
denne beplantning bevaret, skal du selv sorge for at flytte den, inden kloakar-
bejdet gir i gang pA din ejendom.

Hakplanter vil s6 vidt muligt blive optaget og genplantet. Alternativt vil de blive
erstattet af nye hekplanter i storrelse 50-80 cm. Hegn, stakit, belegningssten
og lignende der fjernes, for at give plads under anlagsarbejdet, vil blive retable-
ret efterfslgende.

Folg med pd SK Forsynings hjemmeside www.skforsvnins.dk. hvor du lsbende
holdes opdateret i forhold til kloakeringen i sommerhusomridet.

Har du sporgsmAl, er du velkommen til at kontakte mig pA telefon
4630 0310 eller sende mig en e-mail: pemo@orbicon.dk.

Venlig hi lsen
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