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23. april 2019
Til
-

Alle beboere på Soltoften
Beboere på første del af Ingstrupvej (1 til 20)

VIGTIG INFO!
Vedr. Opgravning af Soltoften/Ingstrupvej samt afbrydelse af vandforsyning
Der er desværre opstået et større rørbrud i den del af ledningsnettet der forsyner den første del af
Soltoften (husnumre 1 til 4, måske flere) og den første del af Ingstrupvej (husnumre 1 til 20).
For at lokalisere bruddet og reparere dette må der foretages en eller flere opgravninger de steder
hvor rørbruddet kan ligge – og det vil desværre skabe gener for beboerne på de berørte veje.

Opgravningerne starter torsdag morgen d. 25. april 2019 kl. 07:00.
Der må indtil rørbruddet er fundet og repareret forventes afbrydelser af vandforsyningen til
ejendommene på de nævnte veje. Vi vil løbende udsende info om status for arbejdet på vandværkets
hjemmeside (www.roddingvand.dk) og på facebook.
Specielt til beboere på Soltoften: Opgravninger på den første del af Soltoften vil medføre at denne
vej må SPÆRRES helt for kørende trafik i perioden indtil rørbruddet er endeligt lokaliseret og
repareret. Med andre ord: man vil i opgravningsperioden ikke kunne køre ind til eller ud fra
Soltoften.
Vi opfordre derfor ALLE de beboere på Soltoften der har biler og motorcykler om at parkere disse
udenfor Soltoften onsdag aften – eller senest inden opgravningerne begynder torsdag morgen. Der
henvises til parkeringspladser ved Arken og ved siden af forsamlingshuset.
Specielt til beboere på de berørte dele af Ingstrupvej: Det kan være nødevendigt at foretage
opgravninger på Ingstrupvej som kan være til gene for trafikken.
Spørgsmål vedr. afbrydelsen af vandforsyning, opgravning og afsprærring af veje kan rettes til
Niels Nielsen (Driftsansvarlig) på mobil 2339 1475.
Øvrige spørgsmål vedrørende Rødding Vandværk kan rettes til Bjarne D. Rasmussen (Formand) på
mobil 2938 2954 eller mail info@roddingvand.dk
Med venlig hilsen
Rødding Vandværk
Bjarne Dindler Rasmussen
Formand

