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Vandledningerne skal renoveres i Ganløseparken i år
Ganløse Vandværk udskifter efter tur byens hovedledninger - de gamle jernledninger udskiftes
med nye plastledninger for at sikre en stabil forsyning af rent vand til andelshaverne. Turen er nu
kommet til Ganløseparken, hvor vandværket forventer at begynde arbejdet i løbet sommeren.
Læs mere på www.ganloesevand.dk
Vandinstallationerne i Ganløseparken er gamle. Flere stik forsyner to ejendomme, og en del af
stophanerne er ikke til at finde, så det er umuligt at lukke for vandet ved reparationer i huset.
ARBEJDSGANGEN ER FØLGENDE:
Vandværket står for at:
- Hovedledningen i vejen udskiftes.
- Stikledningen udskiftes til hver ejendom ind til skel (+ / - 1 m). Samt tilslutning til den private del,
såfremt den private del bliver godkendt.
- En ny stophane monteres ved hovedledningen.
Andelshaveren står for:
Den private del af ledningssystemet hedder jordledningen. Det er andelshavers ansvar at den er i
orden. For at vandværket kan godkende den skal følgende kontrolleres:
- At den kun benyttes af én ejendom
- At placeringen er kendt og den starter ved skel til offentlig vej.
- At den er nyere dato – dvs. af plast hele vejen fra stophanen og helt ind i huset.
Hvis eksisterende private jordledning godkendes, så tilslutter vandværket vandet med det samme.
Godkendes den ikke, skal grundejer vælge, hvad han/hun ønsker:
- Enten at renovere jordledningen for egen regning, så den er i plast helt fra skellet og ind i huset
- Eller grundejer betaler for en målerbrønd ude ved vejen. Prisen er mindst 12.500 kr. (afhængig af
belægning)
Der vil være en periode på 4 måneder hvor både den gamle og den nye vandledning er i brug,
således at andelshaver kan nå at få lavet arbejder på privat grund. Derefter lukkes den gamle
ledning.
- Evt. omlægning af private vandledninger inde på ejendommen skal andelshaveren selv bestille
hos sin egen autoriserede VVS’er eller eventuelt hos den VVS-entreprenør, som vandværket
benytter til deres del af opgaven. To tilbud giver altid en ekstra sikkerhed.
Opgaver for andelshaverne inden udskiftningen:
Tjek, at du kan finde din stophane. Se eventuelt på kortet her: https://ganloesevandgis.vandnet.dk
Er stophanen på jeres egen grund? Marker stophanen, så vandværket kan finde den.
Er din stikledning i plast? Tjek det, hvor røret kommer ind i huset.
Eventuel omlægning af ledninger inde på grunden omlægges for andelshavers regning af en
autoriseret VVS’er.
Spørgsmål kan rettes til ingeniør Bo Brøndum, Bovak, bo@bovak.dk

