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Nyhedsbrev nr.  i 2020 

 

Udsættelse af Generalforsamlingen den 18.marts  

2020 på grund af COVID-19 virus 

Bestyrelsen har på baggrund af Sundhedsstyrelsens udmelding og dagens 

pressemøde og force majeure valgt at udskyde generalforsamlingen. 

Bestyrelsen afventer hvorledes situationen udvikler sig over de næste uger, og 

vil herefter offentliggøre en ny dato for afholdelse af generalforsamlingen.  

 

Åbning af vand 2020 
Der åbnes for vandet for vandet lørdag den 28. marts kl. 10:00. 

I finder en vejledning for åbning af vand på forsiden af www.oldjorden.dk  

Bestyrelsen vil kraftigt opfordre til, at man er opmærksomme på eventuelle uregelmæssigheder nu hvor kloakeringen 

er i gang. Hvis I opdager uregelmæssigheder, bedes i ringe dem ind på foreningstelefonen 27 12 76 27 straks 

Kloakering 2020 
Seneste nyt er:  

Brd. Møller blev færdige med hovedledningerne til kloakering i februar. 

Brd. Møller forventer at arbejdet med kloakbrønde inde i haverne forventes afsluttet i løbet 

af april.  

Der er sket en ændring i strategien på grund af den store nedbørsmængde. Det betyder at 

arbejdet med kloakbrønde til sokkel i stedet for som nu, at gå opad i haveforeningen, er 

ændret til at starte øverst i haveforeningen fra nr. 146 og arbejde sig nedad. 

Såfremt vandtrykket falder, sættes der yderligere resurser ind nederst i foreningen for at 

fremskynde processen med kloakering. Det forventes at der kan udføres kloakering i 4 til 8 

haver om dagen. 

Der kan dog ikke på nuværende tidspunkt siges noget om hvornår arbejdet er afsluttet. 

 

Husk i øvrigt at tidspunkt for have lejers egen tilslutning fra hus til kloakken/brønden er et privat anliggende, dette 

aftales med den kloakmester, som man har lavet aftale med. 

Kolonisterne sammenblander ofte opgaver der er private med dem der foretages for entreprenøren af kloakmesteren. 

Er der i øvrigt spørgsmål, så gå ind på vores hjemmeside under fanen kloakering, her findes der mange svar.  

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen i Haveforeningen Oldjorden  
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