Kolonihavehusene i H/F Hersted.
Nyt om kloakeringen og nyt vandsystem.
Status er at Albertslund kommune har udarbejdet ”Tillæg til Spildevandsplan”
omfattende haveforeningen. Findes op H/F Hersted hjemmeside under kloak.
Corona situationen har forsinket projektet.
Det er nu planlagt at selve gravearbejdet i stier af fællesdelen, sker fra efteråret
2021 og helst skal være færdig inden april 2022.
Der lægges kloakrør i stierne og med brønde, hvor der kan tilsluttes 1-3 haver, derpå
føres rør ind på haveloddet og afproppes. Der markeres med en pæl, hvor afslutning
er, samt dybden under terræn.
På hver havelod lige indenfor ”hækken” opsættes en vandmålerbrønd med ventiler
og vandmåler.
Det enkelt havelod skal derpå selv sørge for, at lave tilslutning herfra og til huset.
Men snak med entreprenøren der udfører arbejdet i fællesdelen, så vil de give et
godt tilbud.
Vi skal finde ud af, hvor der skal laves indføring fra stien til de enkelt havelodder.
Derfor vil jeg være i haveforeningen og besøge de enkelte haver lørdag d. 18 juli
(dagen med generalforsamlingen) kl. 12.30 til 18.00 samt søndag d. 19 juli mellem
kl. 11 og 18, hvor vi samme kan sætte en markerings- pæl ved stien.
Der skal tænkes på, hvor der er afløb fra huset nu, og evt. fremtidige ændringer,
samt hvad der ellers er af forhindringer i haven.
Hvis 2 haver kan blive enige om, at laves fælles føring fra stien og op til husene, men
det kræver en kloak rensebrønd oppe ved husene, og anslået koster den ca. 5.500
kr. inkl. moms at etablere. (ingen garanti for denne pris)
Så er der flere, der har spurgt, hvad koster den ”private” del.
Det er svært at svare konkret på, da det afhænger af, om det skal håndgraves eller
man kan bruge en mindre gravemaskine. Der findes gravemaskiner der blot skal
bruge 85 cm for at komme ind i haven. Så måske kan det betale sig at tage en ene
havelåge stolpe op eller lave hul i hækken.

Uden at jeg vil hænges op på en pris, koster det 800 til 1.600 kr. pr meter for kloak
og vand, hvis der kan graves med maskine. Dertil kommer ekstra for brønde mv.

Lige nu er det afklaret, at ”Hovedlandets” kloak kan tilsluttes Hofors
spildevandssystem i det grønne område mod Platanhaven.
”Øen” spildevand skal pumpes under Trippendalsvej og til ”Hovedlandets” system.
Jeg er bestyrelsens rådgiver.
Skriv gerne til mig via mail acdana@skibbro.dk , og hvis nødvendig ring til mig på tlf.
20161744 mellem kl. 16 og 18.

