
En kort opdatering på kloakarbejdet for Grænsen og Risvangen 
 

Den 21. og den 27. september kommer Brdr. Møller på besøg i alle haver og 
vurderer, hvor tilslutningsbrønden mest hensigtsmæssigt kan placeres. Samtidig 
laves der opmåling af jordens hældning i de enkelte haver. 
Disse oplysninger bruges til at lave en detailplanlægning af kloakeringen. 
Denne planlægning forventer man er færdig i løbet af november.  
 

I slutningen af november - begyndelsen af december indkaldes vi til 
borgermøde, hvor planerne fremlægges og den videre arbejdsgang beskrives. 
Det er oplysninger som: hvor starter de, hvor etablerer firmaet oplagsplads, hvad 
giver det af gener for os, hvornår forventer de at afslutte arbejdet; altså de 
overordnede linjer. Men de svarer gerne på alle de spørgsmål, de kan svare på.  
Samtidig får vi materiale, som giver svar på de fleste spørgsmål, vi måtte have. 
Hvis vi fortsat har spørgsmål, er vi velkomne til at kontakte Jesper, fra Brdr. 
Møller via mail. Jesper er projektleder på kloakeringen. Hans adresse findes i 
det materiale, vi får. 
 

Dagen efter mødet sendes kort over placeringerne til formændene for 
haveforeningerne, som videresender dem til alle.  
Kortene er digitale (pdf), og man kan zoome ind på egen have og se den 
planlagte placering af tilslutningsbrønden.  
Der skal også etableres tilslutningsbrønde på de ubebyggede grunde.  
 

Arbejdet er planlagt til at starte 2. januar 2023. 
 

Vi skal regne med at havegangene kun kan passeres til fods, mens arbejdet i de 
enkelte havegange står på, der kommer lidt maskinstøj i dagtimerne, og der vil 
være mudret på stier og i haver. Der tages mest muligt hensyn i haverne; 
eksempelvis lægges opgravet jord på plader; det gør også reetableringen 
nemmere (og billigere) for firmaet. 
 

Når arbejdet er færdigt foretages der reetablering af haverne.  
 

Efter Brdr. Møller har afleveret arbejdet til kommunen, har vi som havelejere 12 
mdr til at foretage tilslutning af vandinstallationer til tilslutningsbrønden. Dette 
arbejde skal foretages af en kloakmester. 
 

Af hensyn til reetableringen kan det anbefales, at vi allerede nu fotograferer især 
vores blomsterbede, så vi har dokumentation for de planter, vi har, og hvor de 
står. Når arbejdet starter i januar, vil mange af planterne kun findes som rødder 
og derfor meget svære at tage hensyn til.    Arne og Lars 

 



ps . Vi vil på vores hjemmeside have en mappe der hedder Kloakering 
Grænsen, hvor alle dokumenter kommer til at ligge. Susanne     
 


