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FoFlao om udskiftnino af de oennemoåendc koldtvandsstrcnqe i
rækkehusbebvqoeben. Heldbovænoe.

Undertegnede fremsender herved forslag til bestyrelsen/generalforsamlingen i

grundej;rforeningen Heldbovænge om udskiftning af den gennemgående

koldtvandsstreng i rækkehusbebyggelsens 4 blokke.

Arsagen til forslagei er ganske kort, at vi har gennem lang tid-iarkonstateret, at der er et

iavt åndtryk på [oldwa;dsstrengen i rækken Rossnholms Alle 32-54, hvilket formen igt

skyldes, aitotdtvandsstrengen er tilstoppet af kalkaflejringer, der har samlet sig i rørene

gennem en lang ånække.

Da undertegnede bor i den 'forkerte ende' i forhold til koldtvandsstrengens indgang til

rækken fra Rosenholms Alle viser det lave vandtryk sig typisk ved, at der kun kommer

sDarsomme mænqder vand ud af vandhanerne. Helt galt bliver det, hvis der eks er en
pbrson i bad og dår samtidigt åbnes for en vandhane i husets køkken.

I forbindelse med udskifining af nogle tærede vandrørsamlinger og cirkulationspumpe i

vores temvarmeanlæg af en blikkenslager blev det konstateret, at vandtrykket i

koldtvandsstrengen var meget lavt, hvorior formanden for grundeierforeningen blev tilkaldt
således, at han ved selvsyn kunne konstatere, at vandtrykket er meget lavt.

Da vandtrykket i koldtvandsstrengen er utilfredsstillende lavt pga. mange års ophobning af
kalkaflejringer i rørene og der efter min opfattelse må v€ere tale om en fælles installation,

der forsynei hver enkelt beboelse i de enkelte rækker med koldt vand, fremsættes derfor
forslag åm at koldtvandsstrengene i de 4 rækker udskiftes gradvist over en ånække på

eks. 4{ år.
Forslaget går kun på at få udskiftet den gennemgående koldtvandsstreng i de enkelte
nuse in'dtil-tørste våndudtag. øvrige installationer og evt reparationer af disse må stå for
den enkeltes egen regning-
Defte vil naturligvis medføre en udgift for de enkelte parceller på ca. 6000,- kr., der bør

finansieres vedln kontingentforhøjetse, der børjusteres i forhold til den ånække man

bliver enige om.
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