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Kloakering i  Sti l l inge og Bi ldse Strand

PA baggrund af Slagelse Kommune Spildevandsplan 2010-2020 igangsat-
ter SK Forsyning A/S nu de indledende arbejder for spildevandskloakeringen
af Stillinge og Bildss Strand, som din ejendom Ranunkelvej 17 er en del af.

De berorte omrdder i
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ne skitse:
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Apri l- iuni 2014 - opmil inq af tanke

Tanke og bronde vil blive opmAlt, si vi detaljeret kan planlagge dybder og
placering af skelbronde.
Vi gAr derfor ind pA din ejendom for at mAle op.

Deksler til tanke og kokkenbronde skal vare fritlagte og tilgengelige.

Du mA meget gerne foretage en markering af dakslerne ved at sette en
pind i jorden.

ForAr 2015 - den fsrste etape af qravearbeiderne qir iganq

Anlegsarbejdet, hvor selve gravearbejdet bliver udfort, forventes at blive

udfort i perioden 2015-2A18 i forskellige etaper, sA der ikke arbejdes i hele
omrAdet pA samme t id.

P6 nuvarende tidspunkt kendes de enkelte detaljer ikke.

Du vil derfor modtage information om placering af skelbrond pA din grund,

etapeinddeling og tidsplan inden gravearbejderne gAr i gang.

Din bopals adresse er viqt iq
For at information om kloakeringen nAr frem til de rette personer, er det
vigtigt, at du orienterer mig pA e-mail: uand@orbicon.dk eller pi tlf. 4630
0310 i ti lfelde af:

ejendommen allerede er solgt eller bliver solgt inden 2018

du flytter til en anden adresse

ejerforholdene andres ved andet end salg f.eks. som falge af
dodsfald

du snsker brevene fremsendt til en anden ejer end den vi har
valgt. For ejendomme med flere ejere har vi valgt kun at fremsende
breve til dn af ejerne.

Har du sporgsmAl, er du velkommen til at ringe til mig pi telefon 4630 0310
eller skrive via e-mail  uand@orbicon.dk .
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