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vedrørende kloakering
Sommerhuskolonien A, B og C

EnviDan har vundet rådgivningsopgaven og er i fuld gang
EnviDan står for hele projekteringen og planlægningen af hovedkloakken samt skelbrønde til hvert
enkelt havelod, og har allerede iværksat besigtigelse, opmåling, jordprøver mv. Den fysiske etablering
af anlægget skal udføres af en entreprenør på baggrund af det anlægsprojekt EnviDan udarbejder.
Opgaven sendes i udbud i november, således at der kan vælges en entreprenør inden årets udgang.
Entreprenøren vil grave, svine, larme, støve og være i vejen fra februar-september 2022.
Skurby og oplagsplads
Entreprenøren får brug for at etablere en ”skurby” samt en oplagsplads til overskudsjord, rør, materiel
mv. Der er ikke meget ”spildplads” i og omkring sommerhuskolonierne, men fællesudvalget har været
behjælpelige med til at pege på den mest hensigtsmæssige placering, se vedlagte kortbilag. Der vil
fortsat være adgang til toiletter, kiosk og fælleshus ved Stikkelsbærstien.
Tilslutning til hovedkloakken
På hvert havelod vil der blive placeret en såkaldt skelbrønd, som den enkelte kolonihavehusejer kan
slutte sit husspildevand til. Der må ikke tilsluttes regnvand/overfladevand til systemet. Envidan
udsender i løbet af november kortbilag (”stikskitser”), hvor hver kolonihavehusejer kan se, hvor
skelbrønden forventes placeret på deres havelod.
Etablering af frostfrit vand
Det er et stort ønske at få etableret frostfrit vand i forbindelse med det forestående gravearbejde.
Vandprojektet skal besluttes, håndteres og finansieres af kolonihaveforeningerne selv. Der bliver
behov for stor opbakning og velvilje, hvis det skal lykkes. Fællesudvalget og de respektive
foreningernes bestyrelser driver processen og vender tilbage herom.
Informationsmøder
Der bliver indkaldt til informationsmøder for hver haveforening i januar. På møderne orienteres om
praktiske forhold, tidsplan, afspærringer etc. og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Dialog med fællesudvalget
Naturstyrelsen og Envidan er løbende i dialog med fællesudvalget for Sommerhuskolonien A, B og C
samt Kolonihaveforbundet.
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