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Fliser 
Endelig – nu bliver der lagt fliser 
 
Hvis man går en tur til gænget 24 til 32, er det de nye fliser der ses. 
Fliselægningen glider hurtigt frem og gænget forventes at være færdig på 
onsdag. 
 

 
 
Nu er det så gænget 8 til 22 som nu får fjernet de sidste fliser og gravet ud til 
fundament for de nye fliser. Der venter husene en mindre rystetur når 
underlaget skal komprimeres, og derefter kan vi formentlig se fliser blive lagt i 
ganget i næste uge (9. til 13. maj) 
 
Herefter står gænget 2 til 6 for tur. 
 
Vandstikledninger 
I gænget 7 til 17 er udskiftning af de sidste 4 vandstikledninger i gang, når der 
er klart til udskiftning bliver vandet i gænget lukket. 
 

 

Der	graves	for	
vandstikledninger		
ud	for	nr.	9	og	15			
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Herefter skal vandstikledningerne til gænget 1 til 5 og 31 til 35 udskiftees. Her 
vil omlægningen ske samtidig, og da disse stik er sat på hovedlednigen, bliver 
der lukket til alle boliger i Boelsvang når den udskiftning gennemføres – samt 
til et ukendt antal huse uden for boelsvang. 
 
Kloak 
Reperationer på kloakker i gænget 19 til 29 er i gang. Herefter er der også et 
hol ud for nr. 32 der skal lappes, dette vil blive udført som en foring, så de nye 
fliser ikke skal tages op. 
 

 
 
Endelig er det også et problem i kloakken i vejen ud for gængerne 7 til 17 og 8 
til 22. 
Her skal der graves i vejen for at lappe en utæthed. 
 
Alle arbejder med kloakreperationer forventes afsluttet inden torsdag d. 5. 
maj. 
 
 
Spørgsmål  
 
Eventuelle spørgsmål til projektet kan stilles til enten  
 

• Erik Hellbrandt nr. 22, tlf. 4576 7787 eller  
• Jens Bruus-Jensen nr. 32, tlf. 26 200 200. 

Der	graves	for	kloak	ud	for	nr.	23		
ved	Peter	Fleichers	dør.	


