
 
Kære Medlemmer!   
 
Så er det 2022 – og vi kan jo passende bruge lejligheden til at give en opdatering på kloakprojektet. Hvis I 
foruden nyhedsbrevet vil se, hvordan det står til, så sving forbi fotoalbummet for december, hvor der er 

billeder af stort set alle haver – tak til Heidi for dem! 😊 
 
Vi arbejder på at få en besøgsweekend i kalenderen i løbet af januar. Vi regner med, at Gottlieb lukker 
hullerne om torsdagen, så byggepladsen kan åbnes på forsvarlig vis fredag-søndag. Så kan I selv komme ud 
og se, hvordan det går.  Vi sender information ud lige så snart når vi ved nærmere.  
 
Husk at alle henvendelser skal stadig ske til kloakmailen kloak@hfmosehoej.dk  ikke til udvalgets private e-
mail eller via sms. 
 
Vi henstiller fortsat til, at man ikke ”lige smutter i haven” før besøgsweekenden. Det kan generere 
”unødvendige spørgsmål” som: Der er huller i min græsplæne, hvorfor det? Hvor er er mit vandrør?  
Disse spørgsmål vil som udgangspunkt ikke blive besvaret, da vi ikke har vores daglige gang på 
byggepladsen og de fleste spørgsmål giver sig selv som projektet bliver færdigt. 
 
 

Generelt 

  
Der har været nogle udfordringer lige før jul med overgravet el-kabler men de er nu løst og alle el-kabler er 
reetableret. 
 
Pr. 21. december var 72 haver færdiggjort ift. gravning, men der udestår stadig en række opgaver i mange 
haver, herunder færdiggørelse af brønde, udehaner og kvalitetssikring. 
 
Arbejdet i stierne er i gang, men har været 
udfordret, fordi grundvandet visse steder står 
meget højt. Det resulterer i meget våd jord, som 
ikke kan genindbygges.  
 
Vi troede først, at udfordringen med højtstående 
vand primært var i den nordlige ende af 
foreningen, men Gottlieb har erfaret, at vandet er 
lige så udfordrende i syd, hvis ikke mere.  
 

 

 

 
Både Gottlieb, MOE og vi (mest Bo!) har regnet 
på mange forskellige scenarier, som jo både 
skal holde budget og tidsplan, men som først 
og fremmest skal ende ud i en robust og 
langtidsholdbar løsning. 
 
Vi har nu en plan for stierne, nemlig at den våde 
jord bortkøres og erstattes med sandfyld. Medio 
december blev der udlagt kørevej med jernplader, 
så de kan komme tilbage og udskifte den våde 
jord med sandfyld. 

Haveforeningen Mosehøj 

KLOAK-PROJEKTET 2021/2022 
 

Spørgsmål til projektet kan sendes på mail til: kloak@hfmosehoej.dk 

http://hfmosehoej.dk/fotoalbum/kloakfoto-december/
mailto:kloak@hfmosehoej.dk


 

 
Løsning og omfang  
  
Vi har ikke tilvalgt yderligere arbejder siden sidste nyhedsbrev, men både bortkørsel af våd jord og tilkørsel 
af sandfyld er jo en ændring ift. det oprindeligt planlagte projekt.  
 
Der holdes fortsat regnskab med tanke, faskiner, mv. i gravelinjen, som afregnes efter priserne fastsat i 
kontrakten. Som tidligere nævnt, vil regningen for ikke-tømte tanke blive videresendt til de pågældende 
medlemmer. 
 
Vi lægger fortsat billeder op på hjemmesiden – se http://hfmosehoej.dk/fotoalbum/ (senest opdateret: 2. 
januar 2022). 
 
 

Økonomi  
  
I denne type projekter er jordens beskaffenhed – ligesom vejrlig – altid bygherres risiko. Dvs. den våde jord 
er vores ansvar, og det er ikke noget, man kan gardere sig imod i en entreprisekontrakt.  
 
Vi ved dog endnu ikke, om problemet med våd jord i stierne er i 50, 75 eller 100 % af foreningen, og 
dermed kender vi endnu ikke størrelsen på denne ekstra-regning. Vi regner dog stadig med at holde os 
inden for det budget, der blev vedtaget på generalforsamlingen – inkl. entreprenør, rådgiver og moms. 
 
 

Tidsplan 
 
Som det ses af tabellen nedenfor, skrider arbejdet i haverne fornuftigt frem, og vi regner da heller ikke 
med, at de resterende 40 haver vil give anledning til problemer. Det skal Gottlieb selvfølgelig have en del af 
æren for, men Heidis store arbejde med udfærdigelse af arbejdskort, og Karstens engageret deltagelse i 
byggemøder samt begges arbejde med afklaringer under runderinger i haverne har helt sikkert været en 
kæmpe hjælp. 
Husk at ”færdige” ikke betyder ”færdig anlagt med muld og græs”. 
  

Etape  Dato   Have nr. med aktivitet   Have nr. der er færdige   
Etape 1  2021.10.13   11-25   10   

2021.10.20   1-9, 11-17, 20, 24   18, 19, 21, 22, 23, 25   
2021.10.27   1-8, 13-17,24   9, 11, 20   
2021.11.03   1-26, 50, 57, 53   5, 6, 7, 13, 14   
2021.11.10  1, 2, 8   3, 4, 12, 15, 16, 17, 24   
2021.11.17  1, 2, 8 

Etape 2  2021.11.03  50, 57     
2021.11.10  52, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 64   50, 53, 54, 58, 62 
2021.11.17 52, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 67-72 60 

2021.11.24 56, 69-82 55, 59, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 80  

2021.12.01  52, 56, 57, 66 

2021.12.15  69, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 84, 86, 
87, 88, 89, 94, 96, 98, 106, 107   

Etape 3 - - - 

  
Bemærk at ovenstående er status pr. 15. december, som er datoen for seneste byggemøde. Siden er 
yderligere 7 haver færdiggjort, så i alt 72 nu er færdige.  
 
Hilsen fra kloakudvalget. 
 
Martin, Bo, Heidi og Karsten 

http://hfmosehoej.dk/fotoalbum/

