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Information om vedligeholdelse af det fælles afløbssystem. 

 

Vejlesøparkens afløbssystem er næsten blokeret og forårsager hyppige vandskader. 

Derfor er der planlagt en omfattende spuling af hele systemet.  

Efter at alle kloakrør i jorden og i kældrene blev renset fra den 3. juni 2019 og fremefter, er turen nu 

kommet til blok 5. 

Der arbejdes i én opgang om dagen, startende den 28. oktober i opgang 3. 

Vi skal have adgang til alle lejligheder i en opgang samme dag, for at processen kan være effektiv. 

 

Der bliver afholdt informationsmøde tirsdag d. 22. oktober 2019 kl. 19.00-20.00 i selskabslokalet for 

beboerne i blok 5. 

Planen er som følger: 

Nummer 3: mandag den 28. oktober, start klokken 8.00, 1., 2. og 3. etage om formiddagen, 4. og 5. etage efterfølgende 

Nummer 5: tirsdag den 29. oktober, start klokken 8.00, 1., 2. og 3. etage om formiddagen, 4. og 5. etage efterfølgende 

Nummer 7: onsdag den 30. oktober, start klokken 8.00, 1., 2. og 3. etage om formiddagen, 4. og 5. etage efterfølgende 

Nummer 9: torsdag den 31. oktober, start klokken 8.00, 1., 2. og 3. etage om formiddagen, 4. og 5. etage efterfølgende  

Nummer 11: mandag den 4. november, start klokken 8.00, 1., 2. og 3. etage om formiddagen, 4. og 5. etage efterfølgende 

Nummer 13: tirsdag den 5. november, start klokken 8.00, 1., 2. og 3. etage om formiddagen, 4. og 5. etage efterfølgende 

Nummer 15: onsdag den 6. november, start klokken 8.00, 1., 2. og 3. etage om formiddagen, 4. og 5. etage efterfølgende  

 

Hvis der ikke er sørget for adgang på det planlagte tidspunkt, vil ekstraomkostningen på 6-10.000 kr. for 

en ekstra arbejdsgang blive påført den pågældende bolig. 

 

Nøgler: Hvis ikke man kan være hjemme, kan man mod kvittering indlevere en nøgle på inspektørkontoret 

eller oplyse om, hvem der kan åbne den pågældende dag. 

Spoltec har et forsikringsgodkendt nøgleskab i bebyggelsen og har  i øvrigt tegnet en forsikring, som 

dækker eventuelle indbrud i den periode, hvor de håndterer nøglerne. 

 

 

Med venlig hilsen 

Spoltec & Vejlesøparken 1dt 

 

       




