
Fra: Henning Skaarup <heska@aarhus.dk> 
Date: ons. 6. nov. 2019 kl. 15.11 
Subject: Retablering efter endt kloakering 
To: H/F Oldjorden - Info <info@oldjorden.dk> 
Cc: Steen Nielsen <sn@brdrmoller.dk>, Jimmy Rahbek Rasmussen <jrr@brdrmoller.dk>, Kurt Hansen 
<kuha@aarhus.dk>, mikael.phinnerup@gmail.com <mikael.phinnerup@gmail.com>, Peter Hinnerup 
<phinnerup@gmail.com> 

Kære bestyrelser 

Der har været en del spørgsmål vedrørende reetablering, hvorfor vi har følgende uddybning til spørgsmålet. 
I bedes videresende det til jeres havelejere. 

Til alle havelejere i HF Oldjorden 

Reetablering efter kloakarbejdet i kolonihaverne. 

Gravningen i forbindelse med kloakeringen vil uvægerligt sætte sig sine spor i haverne. Græsset ser ikke 
godt ud, og med det vejrlig vi har haft de sidste par måneder, kan det ligne lidt af en pløjemark. Af og til er 
det også gået ud over en hæk eller busk. Hvordan bliver der reetableret? 

Hvad er der aftalt i henhold til kontrakten? 

Der skal reetableres i form af græs såning, eventuelt optagne fliser skal på plads efterfølgende. For hæk 
plantes nye planter på 50-70 cm. Sæsonen kan have indflydelse på hvornår der sker såning/plantning, men 
det vil ske. I nogle tilfælde vil der blive fyldt op med jord, og først efterfølgende, når det har sat sig, vil det 
sidste lag blive påført og der vil blive sået græs. Sædvanligvis vil der blive reetableret i forbindelse med at 
arbejdet med stikledning/installation er færdigt og vil normalt ske indenfor få dage. 

Hvad hvis jeg er utilfreds med udbedringen? 

I forbindelse med afslutningen af projektet, vil der, via bestyrelsen, blive udsendt en mail til alle havelejere, 
hvor de skal anføre eventuelle fejl og mangler. Denne liste vil danne udgangspunkt for en gennemgang af 
alle veje/stier samt haver, hvor der er indmeldt fejl og mangler. Efter nærmere aftale står bestyrelsen for 
indsamlingen af fejl og mangler og vil også deltage i gennemgangen.  

Efter 1.gennemgang har entreprenøren ca. 2-3.uger til at lave alle udbedringer. Herefter følger en 
2.gennemgang, hvor vi gerne skulle være til bunds i alle fejl og mangler.  

Med venlig hilsen 

Henning Skaarup 
M+45 2920 8106 
heska@aarhus.dk 
Teknik og Miljø 
Økonomi og Indkøb 
Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand 
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