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Ejer  
Adresse  
Postnummer 

 
Skjern d. 17. januar 2017 

 
Renovering af vandledninger Hemmet Strand 
Vedr. ejendommen Adresse, Hemmet Strand. 
 
Vi ønsker at udskifte vores vandledninger på Fjordnær Hovedvej, Alfa, Beta, Gamma og Delta.  
På nedenstående kort kan du se hvilke vandledninger det drejer sig om (angivet med lyseblåt).  
 

        
 
Kort orientering om projektet 
De eksisterende vandledninger (som ligger i skel mellem husene) skal erstattes af nye 
ledninger, som vi graver ned langs vejene. De gamle ledninger bliver ikke gravet op, men bliver 
blot erstattet af de nye.  
Vi skifter også stikledningerne ind til de enkelte ejendomme. Dette vil medføre opgravning på 
din grund, da vi skal føre den nye stikledning (som kommer fra vejen) hen til det sted hvor 
vandet går ind i dit hus. De nuværende stophaner erstattes af målerbrønde. Dvs. at din 
vandmåler skal flyttes fra eksisterende målerbrønd eller fra huset og ud i den nye målerbrønd.  
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Arbejdet starter i februar og forventes at strække sig til påske. Hvis arbejdet ikke er færdigt 
inden påske, genoptages det efter påskeferien, så vi generer mindst muligt. Vi udfører en vej 
ad gangen, startende med Alfa. Herefter følger vejene i rækkefølge ned mod fjorden, så vi 
slutter med Delta. Efter endt arbejde retablerer vi den oprindelige belægning – naturligvis også 
de steder hvor vi har gravet på din grund.  
 
Hvad betyder arbejdet for din hverdag? 
Der vil kunne forekomme støj og jord på vejen. Vi arbejder som hovedregel på hverdage i 
tidsrummet mellem kl. 07.00-17.00. Der vil som regel være fuld adgang til din bolig med bil 
mens vi graver, men der kan komme kortere perioder hvor vi vil fylde hele vejen. Undervejs i 
arbejdet bliver vi nødt til at lukke for vandet i perioder. Vi tilstræber at dette er på hverdage i 
tidsrummet kl. 07.00-17.00, så hvis du planlægger tøjvask e.l. bør du gøre det uden for dette 
tidsrum. 
Vores folk på stedet vil løbende kontakte de berørte beboere i videst muligt omfang.  
 
Vi vil naturligvis bestræbe os på, at begrænse generne mest muligt, selvom vi ikke kan undgå 
at forstyrre. 
 
Økonomi 
Ringkøbing-Skjern Forsyning afholder alle udgifter til etablering af ledningerne inklusiv 
etablering af målerbrønd. Vi afholder også udgifter til retablering af de berørte arealer.  
 
Yderlige oplysninger 
Hvis du har spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at ringe eller maile til mig.  
 
 
Med venlig hilsen 
Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S 
 
 
Mads Kjærstrup 
Projektleder 
 
makj@rsforsyning.dk 
Direkte telefon 9674 8550 
Mobil 4019 5628 


