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Beklageligvis er vi ikke blevet færdig med den varslede renovering, og fortsætter projektet i uge 09 & 10

Stevns Spildevand A/S
CVR 32 26 82 85

Vi kommer og renoverer kloaksystemet

www.KLARforsyning.dk

Hvad er der gjort?
Efter vi har været ude og lave TV-inspektion af kloaksystemet i fællesvejen og
de rør, der leder ind til din grund, har vi desværre konstateret, at flere af rørene er i rigtig dårlig stand, hvor der kommer meget grundvand ind i rørsystemet og sætter vores pumper og renseanlæg på overarbejde.
Hvad skal der ske nu?
Vi kommer og renoverer og tætner de rør, der er i meget dårlig stand, dog kun
på den del vi ejer i vejarealet, og i de fleste tilfælde kan dette gøres uden at opgrave (altså ved en strømpeforing). Der kan dog i enkelte tilfælde være brug
for opgravning.
Hvad kan I gøre?
Vi starter op med at klargøre alle rørene til strømpeforingen, og det betyder
desværre, at der skal spules igen. Så der kan I som ejere hjælpe os med at
lægge noget tungt på toiletlåget (så der ikke kommer kloakvand ud over hele
toilettet), og løfte dækslet på jeres skelbrønd (så der ikke kommer undertryk i
rørene). I arbejdet indgår højtryksspuling af hele kloaksystemet. Derfor bør I
foretage følgende, inden vi spuler:

Undgå sprøjt fra toilettet ved at slå toiletsædet ned. Dæk afløb med en klud.
Læg noget tungt oven på både toiletsæde og afløb (se eksempel nedenfor).

Vi kommer og spuler og renoverer stikledninger i uge 9 og 10.

KLAR Forsyning

I den sidste del af januar 2020 – slut februar 2020, vil firmaet Per Aarsleff
komme og udføre strømpeforingerne, og her vil der desværre komme nogle
vejlukninger, da bilerne, som skal udføre arbejdet, fylder ret meget og ikke kan
flyttes, når de først er i gang.
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I vil som ejere/beboere blive informeret løbende.

Stevns Spildevand A/S
CVR 32 26 82 85

Vi har fokus på at få fat i alle ejere af sommerhusene.
Hvis I udlejer jeres sommerhus, så husk at informere lejerne.

Hanne Herforth Jensen
Teknisk designer

Supplerende information på SMS:
Vi vil gerne opfordre alle til at tilmelde sig vores SMS-service:
http://www.klarforsyning.dk/selvbetjening/sms-tjeneste
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