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Som det allerede er informeret på infoskærme og på opslag i huset, vil der blive lukket 

ned for vandet tirsdag den 21. januar 2020, mellem kl. 7.30 og 15.00. Der vil altså ikke 

være vand i hanen i jeres boliger i dette tidsrum. 

Nedlukningen er nødvendigt for, at der kan blive foretaget en omkobling af en del rør i 

brugsvandsanlægget. Vi skal beklage de gener som dette måtte med føre. 

 

Når arbejdet er gennemført, og der er kommet vand i hanerne igen, skal i forvente at der 

kan ske udfald i brugsvandsforsyningen i de efterfølgende dage. Det kan være mang-

lende tryk, længere ventetid på det varme vand eller svingende temperaturer. Hånd-

værkerne gør alt hvad de kan for, at generne minimeres mest muligt og at anlægget 

kommer til at køre optimalt så hurtigt som muligt. 

 

Hvis du bor i en bolig på øverste etage, er det en rigtig god ide at du hurtigst muligt 

efter kl. 15, åbner for vandet på dit badeværelse og i dit køkken og lader det løbe lidt. 

Dette vil tømme vandrørene for luft og vil hjælpe på vandforsyningen til dine underbo-

er. 

 

Generelt skal man forvente mindre forstyrrelser i vandforsyningen frem til projektet er 

færdigt i maj 2020. 

 

Hvad kan du selv gøre, hvis der opstår problemer med vandforsyningen i din bolig? 

 

 Prøv om du kan bruge varmt vand på andre tidspunkter end normalt – Bad evt. om 

aftenen efter kl. 19, eller midt på dagen. 

 Perlatorer på dine vandhaner kan med fordel renses – skru dem af og rens. Spørg 

evt. på ejendomskontoret hvordan. 

 Hvis intet hjælper skal du kontakte ejendomskontoret. 

 

 

Nikolaj Kristensen 

Projektleder. 
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