Hej alle sammen.
Mercur og Greve vandværk er nu kommet godt i gang med arbejdet.
Der vil blive afholdt byggemøde hver uge, og derfor vil vi kunne følge med i hvordan
den går, og om der skulle være ændringer til den udsendte arbejdsplan.
De er kommet godt fra start og de regner med at være hurtigere færdig, med de 4 første
gårde på MA.
Læs gerne disse referater igennem og dermed være godt oplyst om sagen.
Arbejdsplanen vil blive opdateret på Grevevands hjemmeside...
-------------------------------1. byggemøde:
Arbejdsplan
MA 2-14. Arbejdet er slut i uge 7
MA 1-15. Arbejdet starter uge 8. Forv. slut i uge 9.
MA 16-30. Arbejdet starter uge 8. Forv. slut i uge 9.
MA 17-31. Arbejdet starter uge 8. Forv. slut i uge 9.
Hovedledningen er lagt i vejen i stedet for i græsrabat – da der lå gamle fjernvarmerør
og beton og jern, så de var umuligt at grave i græsrabatten.
De nye målerbrønde
Vandmålere skal flyttes til nye målerbrønde. (inde fra huset, og ud i ny målerbrønd)
Vandmålerne er fjernaflæste. Vandforbruget for egen parcel kan følges på:
Minvandforsyning
Stophaner mellem målerbrønd og hus er ikke nødvendige - der er "stophaner" i
målerbrøndene.
Foto af dæksler til målerbrønde kan snart ses på www.prinsesseparken.dk
Dæksel til indkørsel, kan tåle belastning på 40 ton.
Aftale om placering af målerbrønd (obligatorisk)
OBS: Ikke alle beboere på MA har kontaktet Merkur VVS for at aftale placering af
målerbrønd. Alle beboere på MA opfordres til at kontakte Merkur VVS (Tim tlf
28494577) hurtigst muligt, så processen ikke forsinkes unødigt!
Bemærk: etablering af ny målerbrønd kan ikke undgås! Omkostninger i forbindelse med
placering af målerbrønd betales af Greve Vandværk.
Merkur VVS har koncentreret sig om at få aftaler med beboere på MA i orden, da
arbejdet er startet på MA.
Aftaler med beboere på AMA og BA træffes efterhånden som arbejdet skrider frem. Der
kan derfor være ventetid på at blive kontaktet.
Tilbud om etablering af forbindelse mellem målerbrønd og hus med "forbehold
for alt"

Selvom tilbud fra Merkur VVS er "med forbehold for alt", så tages der hensyn til de
rør/ledninger, hvor grundejer kender rørføring.
Problemet er, at mange har nedgravet f.eks. bredbånd, antenne, strøm til
skur/udendørslamper osv. uden at kende nøjagtig placering, og uden nødvendige
dækbånd (så kabelføringer kan opdages ved gravning) og ofte i varierende dybde.
Hvis placering af vand, gas, kloak osv. kan oplyses inden der graves, tages der hensyn
til dette ved gravning.
Tilbudsgivning
Merkur har koncentreret sig om at give tilbud til de beboere på MA, der har ønsket
tilbud. Det skyldes, at arbejdet er startet her.
Tilbud om etablering mellem målerbrønd og hus sendes til beboere på AMA og BA
efterhånden som arbejdet skrider frem. Derfor kan der være ventetid på tilbud.
Asfalt
Kommunen (Henrik) har i flg. Mads oplyst, at der først asfalteres i PP i 2023
(budget er opbrugt for 2022)
Merkur VVS lægger asfalt til niveau - men uden slidlag.
Cykelstierne asfalteres færdigt, inden Merkur afslutter arbejdet i området.
(Dette gøres dog først, når temp. er høj nok til opgaven).
Containere, køreplader, paller osv.
Placering af containere, køreplader, paller osv. flyttes/fjernes efterhånden som arbejdet
skrider frem.
Mandskabsvognen vil dog blive stående ved MA 4 + 6 i hele byggeperioden.
(Det skyldes nem tilslutning af vand og strøm)
Nye hovedledninger skylles igennem
De nye hovedledninger skal skylles grundigt igennem for at sikre, at vi får rent vand ind i
husene. Det betyder, at vi kan opleve, at der løber vand direkte i kloakken - f.eks. hele
natten.
Det er med vilje, at rørene skylles! Undlad at slukke for vandet! Ja, det kan synes som
"spild af vand", men det er nødvendigt.
Hvis du er i tvivl om, om det er med vilje, så kontakt Merkur VVS eller Greve Vand.
Det var godt at være med til mødet, og Marianne og jeg fik hilst på de 4 personer, som
er på sagen, fra både Mercur og Greve vand.
God weekend til jer alle.
Mange hilsner
Anders

