Kære Naboer.
Her kommer et par hurtige informationer vedrørende vand og strøm.
Vi har besluttet at vente endnu en uge med at lukke for vandet. Der bliver lukket for vandet
søndag den 5. november kl. 16.
Hvad betyder det for dig som haveejer, der er flyttet hjem? Ikke noget. Du skal gøre som du
plejer (inden den 5. november):
1) Lukke for stophanen i din have
2) Tømme alle haner i dit hus og lade dem stå åbne.
Når vi lukker for vandet på søndag, går vi rundt i ALLE haver og ÅBNER stophanerne igen,
så det sidste vand i rørene kan løbe fra. Mette, Jimmy, Michael og Olejaan har meldt sig til at
give en hånd med dette og det er super, for det tager lidt tid.
Vi håber alle har nydt den ekstra tid med vand. Næste år bliver det forhåbentlig noget helt,
helt andet

Vedrørende skrald og dagrenovation:
Vi får ikke tømt de sorterede kilder igen før næste havesæsson. Dagrenovationen er nede på 6
sække ugentligt. Hvis der opstår behov for at få hentet mere dagrenovation, kan man købe
klistermærker på kommunens hjemmeside eller på bibliotekerne, som man så sætter på sin
sæk og sætter sammen med det andet dagrenovation. Et klistermærke koster 25 kr.

Nyt fra Kloakudvalget:
Som Hartvig skrev i informationsbrevet i september måned, bliver der slukket for strømmen
mens arbejdet udføres. Dog bliver der opsat én eltavle på hver vej, så det er muligt med en
almindelig kabeltromle at hente lidt strøm ved at trække et kabel. Det rækker forhåbentligt
til det allermest basale, men vi vil opfordre alle, der bruger haverne flittigt i vinterperioden til
at tænke kreativt i forhold til varme og brug at sultne elektriske apparater, som køleskab,
opvaskemaskine, elkoger mm.
I forhold til tidsplanen regner vi med at sende projektet i udbud om 2 uger og vi er derfor lidt
bagud, som forventet i denne slags projekter. Vi orienterer jer selvfølgelig om, hvordan det
påvirker hele projektet, så snart vi ved det.
Hvis du har spørgsmål, så skriv til os på kloakudvalget@ravnmark.dk.
Med venlig hilsen
Olejaan, Kim, Henrik & Käthe

Det var alt for nu. Mange hilsner din bestyrelsen

