
Beboerinformation

Vi skal renovere de offentlige kloakledninger i jeres område 
Vi skal renovere de offentlige kloakledninger i jeres område. Før renoveringen spuler og klargør vi kloakledningerne. I
forbindelse med renoveringen kan der opstå uregelmæssigheder. Læs mere under vigtig information nederst på siden.

Renovering udføres i perioden:

Mandag d. 13-02-2017 

Vigtig information:

Det bør I gøre, når vi spuler • Vi forsøger at mindske generne for omgivelserne,
Undgå sprøjt fra toilettet ved at slå toiletsædet ned. men vores lastbiler kan fylde en del.
Dæk afløb med våde klude eller aviser. Læg noget
tungt oven på både toiletsæde og klude eller aviser. • Vi har brug for at gå ind på jeres private grunde, fx

når vi skal tjekke vandstanden i brøndene.
Har I en kloakbrønd mellem vejen og huset, kan gen-
erne minimeres ved at lette dækslet på brønden, så • Vi arbejder i døgndrift for at blive hurtigt færdige, og I
trykket fra højtryksspulingen udlignes. kan dermed opleve en smule støj både dag og nat.

Spuling kan tømme vandlåsen for vand og give • P-forbud kan være opsat, for at vi kan arbejde. Vi beder
lugtgener. Sker dette, skal I blot lade vandet løbe et jer følge disse anvisninger, så vi får udført arbejdet
par minutter, så vandlåsen igen fyldes. hurtigst muligt.

Det bør I gøre, hvis I oplever lugtgener
Der kan i sjældne tilfælde forekomme lugtgener, imens den nye ledning hærder nede i den gamle ledning. Lugten kan 
være meget stærk og stammer fra polyesteren, som vores produkt er lavet af. Luft ud og fyld jeres vandlåse. Hvis lugten
ikke forsvinder, kontakt da entrepriselederen eller vores medarbejdere på stedet. Årsagen kan være utætheder i 
kloaksystemet.

Spørgsmål
Hvis I har spørgsmål, så henvend jer venligst til den ansvarlige entrepriseleder fra Per Aarsleff A/S eller vores
medarbejdere på stedet. 

Entrepriseleder: Mette Friis-Andersen Kunde: Lolland Forsyning
Kontaktperson hos kunde:  

Mobiltelefon: 3679 3333

Med venlig hilsen
Per Aarsleff A/S

Hovedledninger:
Mandag d. 13022017

Stikledninger:
Mandag d. 20022017 til Torsdag d. 23022017

Spul fortages mandag d. 13022017 og mandag d. 20022017, derfor gælder forbehold
vedr. spul kun disse 2 dage

Tirsdag d. 03-04-2018 - Fredag d. 06-04-2018

Lars Rønne

toiletsædet.
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Onsdag d. 22.02.2023 til Fredag d. 24.02.2023
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Vi skal renovere de offentlige kloakledninger i jeres område. Før renovering klargør vi kloakledningerne. Under klargøring spuler vi kloakledningerne. I den forbindelse kan der opstå uregelmæssigheder. Læs mere under vigtig information nederst på siden.
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Lolland Spildevand A/S
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Indledende arbejder i brønde i Havnegade vil foregå mandag og tirsdag, men vil ikke genere jer direkte
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