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Vi adskiller regnvand og spildevand i dit kvarter
- og fiytter vandledningerne

Kvartererne omkring Kagsaen er ramt af oversv0m-
melser ved kraftig regn. For at aflaste af!0bssystemet
og mindske oversvammelserne i jeres kvarter adskiller
vi nu regnvand og spildevand ved at laegge nye regn-
vandsledninger.

Samtidig fiytter vi vandledningerne ud i vejen, si de

ikke Isengere I0ber pi private matrikler. Nar vandled-
ningerne flyttes, bHver de lettere at tilgi, nar de skal
repareres og vedligeholdes.

Vi bliver maske n0dt til at grave i din have

Flere steder i jeres kvarter ligger vandledninger pi pri-

vat grund. VI er derfor nadt til at grave i mange af je-

res haver, nar vandledningerne skal flyttes ud i vejen.
Skal vi ind i din have, far du et brev med mere infor-
mation i slutningen af oktober. Vi bestrseber os pi at

genere sa lidt som muligt.

Vi gar i jorden forar 2018 i Vest

Vi gar i jorden i den vestlige del af kvarteret i foraret
2018 og forventer at vaere fasrdige i vinteren 2018/19.

Allerede nu er vi dog i gang med at male op og regi-

strere.

Vi gar i jorden i 0st nu

I den astlige del af kvarteret skal vi kun lasgge nye
regnvandsledninger. Her arbejder vi fra november

2017 til sommeren 2018. Byvaernsvej vil vaare aben
for karsel i hele anlaegsperioden. Arbejdet er koordi-
neret med beredskabet og skolebussen i omradet.

Du kan tilslutte dig det nye regnvandssystem

Du kan lede dit regnvand ti! det nye regnvandssystem.
Du skal selv sta for arbejdet og betale for nye lednin-
ger pi din grund og tilkoblingen til systemet. Hvis du
er interesseret i at blive tilkoblet det nye system t $kal t

jdu kontakte os inden december2017. Du kan kon-
takte en kloakmester, hvis du har brug for radgivning

om pris og forholdene pi din grund.

Kom til informationsmode d. 1. nov. 2017
VI vil gerne fortaalle mere om projektet og svare pi
dine spargsmal p§ et informationsm0de onsdag 1.

november kl. 19.00-21.00 i Kagsa-kollegiets festlo-
kale, 'Centeref.

Hardu spergsmal?

Du er velkommen til at kontakte projektleder Fie Thye
pi telefon 44 20 81 46 eller pi fth@novafos.dk.
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