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Orbiconer nu fardig med at projektereden kommendekloakeringaf Bildss
Strand,herunderdin ejendompA Ranunkelvej17. Underforudsetningaf, at det
vedr. BildssStrandgodkendesi sin
udarbejdedetillag til spildevandsplanen
nuvarendeform,vil din ejendomindgAi etape 1, som forventesat blivekloakeret i 2018.
vil der bliveplacereten skelbrondpA din ejenI forbindelsemed kloakeringen,
pitankte placering af skelbronden.
Vedlagte
skitse
viser
den
dom.
vil sA vidt muligtundgi stsrretraer ellerlignendeog kan derfor
Entreprenaren
placereskelbronden1-2 m til hverside af den viste placering
Er der forholdp6 ejendommender gor, at du onskeren andenplaceringend
den viste,skal du tegneden snskedeplaceringpA den vedlagteskitseog
sendeskitsentil:
via e-mail:
mali@orbicon.dk

post:
ellermed almindelig
Orbicon
Linn6s A116
2
2630Taastrup
Att.:MajaLindbladh

Datq:
Juni2017
$aEs r'lr.
3631600068

Tidsplan

Opmlling
Projektering
MOdemedgrundejerforeninger
Onskertil skelbrtnde

Udbudaf projekt

Valgaf entreprengr .
Etape1 - Arbejdetstarter
Juli- Sommerpause
Etape1 - Arbejdet afsluttes

Orbiconskal haveskitsenihende indentirsdagden 1. august 2017,sd vil vi
for at flytteskelbronden.Erfaringenviser,at ikke alle
undersogemulighederne
onskerkan imsdekommes,men vi vil gore, hvadvi kan for at det lykkes.

Etape1 - Tilslutningsbidrag
betales
Etape2 - Arbejdetstarter

Vi vil gerne kontaktes,hvis du har videnom, at ejendommenhar kloakledninger,som liggerdybereijordenend tanken.Kun med den videnkan vi kan sikre,
at alt spildevandfra husetkan ledestil den nye skelbrandved gravitation(det
vil sige,at vandetlsberaf sig selv,da ledningenkan legges ijordenmed fald).

PeterMosekjar
+4546 30 03 10
pemo@orbicon.dk

OrbiconAIS
Ringstedvej20
4000Roskilde

info@orbicon.dk CVRnr: 21 26 55 43
unnrw.orbicon.dkHandelsbanken:
+4546 30 03 10 7643-000235010S

luli - Sommerpause
Etape2 - Arbejdetafsluttes
Etape2 - Tilslutningsbidrag
betales
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skalanlagges,vil gravearbejdet
i
Derhvorskelbronden
betyde,at beplantning
og mindrebuskeblivefjerneti omridet.Hvisdu snsker
formaf stauder,lag
bevaret,
skaldu selvsorgefor at flytteden,indenkloakardennebeplantning
bejdetgir i gangpAdinejendom.
vil de blive
Alternativt
Hakplantervil s6 vidtmuligtbliveoptagetog genplantet.
erstattetaf nyehekplanteri storrelse50-80cm. Hegn,stakit,belegningssten
vil bliveretablederfjernes,for at givepladsunderanlagsarbejdet,
og lignende
ret efterfslgende.
hjemmeside
www.skforsvnins.dk.
hvordu lsbende
Folgmedpd SK Forsynings
forhold
i
til
kloakeringen
opdateret
i
sommerhusomridet.
holdes
er du velkommen
til at kontakte
Hardu sporgsmAl,
migpAtelefon
46300310ellersendemigen e-mail:pemo@orbicon.dk.
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