Beboerinformation
Vi skal renovere kloakledninger.
Med de mest moderne teknikker skal vi renovere de offentlige kloakledninger for Vesthimmerlands Forsyning.

Følgende arbejder er planlagt i jeres kvarter:

Spuling og renovering:
Tirsdag og torsdag den 14. og 16. september 2021

Vær opmærksom på at:
P-forbud kan være opsat, for at vi kan få adgang til brøndene med vores lastbiler.
Vi beder jer følge disse anvisninger, så vi får udført arbejdet hurtigst muligt

Gode råd i forbindelse med vores arbejde:

I bør vide at:

Det bør I gøre, når vi spuler
Spulingen kan tømme jeres vandlåse for vand og give
lugtgener. Sker dette, skal I blot lade vandet løbe et par
minutter, så vandlåsen igen fyldes.

•

vi stræber efter at mindske generne for vores omgivelser, men vores lastbiler er store, og derfor kan vi fylde
lidt rigeligt og måske genere trafikken.

•

vi kan få brug for at gå ind på jeres private grunde, eksempelvis når vi skal tjekke vandstand i samlebrønde.

•

vi arbejder i døgndrift for at blive hurtigt færdige, når vi
begynder fornyelsen, og I kan dermed opleve en
smule støj både dag og nat.

Undgå sprøjt fra toiletter ved at slå toiletsædet ned. Dæk
også gulvafløb til med fugtige klude eller aviser.
Det bør I gøre, hvis I oplever lugtgener
Luft ud og fyld jeres vandlåse, da der i sjældne tilfælde
kan forekomme lugtgener.
Forsvinder lugten ikke ved udluftning, kontakt da den ansvarlige entrepriseleder eller vores medarbejdere på stedet. Årsagen kan være utætheder i jeres kloaksystem.

Vi håber og tror på, at de gener, vores arbejde medfører, opvejes af, at I får en sundere og mere miljøvenlig kloak – på kort
tid og uden opgravning af hele gaden.
Spørgsmål
Hvis I har spørgsmål, så henvend jer venligst til den ansvarlige entrepriseleder fra Per Aarsleff A/S eller vores
medarbejdere på stedet.

Entrepriseleder: Morten Schaal
Mobiltelefon: 4044 2481
Med venlig hilsen
Per Aarsleff A/S

Afsender:
Per Aarsleff A/S
Hasselager Allé 5
DK-8260 Viby J

Beboerinformation / 23 06 11 / MBA-mgf

