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Referat fra borgermøde i Arrild 16.06.2016
Spørgsmål fra salen og de svar der er givet:

Hvilke slags tagvand skal i spildevand?:
Det er tage lavet af bly, zink, kobber og tjærede tage der ikke må kobles på regnvand systemet, men skal
til spildevands rørene, da de afgiver skadelige stoffer til regnvandet.
Hvad er tjærede tage?:
Med tjærede tage menes tagflader der er påsmurt tjære, det kan være brædder der er behandlet med
tjære. Tagpap er ikke et tjærede tag. Tagvand fra tjærede tage skal tilsluttes SPILDEVAND og ikke
regnvand.

Når Niras begynder at lave fotoregistrering af husene, melder de så deres ankomst inden de går i gang:
Der er sendt brev ud om at Niras kommer for at fotoregistrerer de revner og skader der er på husene
inden der graves. Niras vil ringe på inden de går i gang, men hvis der ikke er nogen hjemme, vil de gerne
have lov til at lave fotoregistreringen alligevel. Skulle nogen ønske at være hjemme når Niras kommer,
kan de ringe og aftale tid med Niras. Hvis der ikke må laves fotoregistrering af huset, kan der ikke blive
en erstatningssag senere, hvis uheldet skulle være ude.

Kommer der gang i rotterne når i begynder at grave:
Rotterne vil begynde at flygte når der graves i jorden og derfor vil der muligvis blive set flere rotter i
området. Det er derfor endnu en grund til at få lagt nye spildevandsrør på egen grund og det kan være
en god idé at sætte en rottespærre op. Og gerne bruge de gamle rør til regnvand og lave nye til
spildevand. Rotterne bor i husejers kloak, hvor de kan lave tørre reddepladser i døde kloakstik og spiser i
forsyningens kloak ude i vejen

Når grundvandsstanden er 75 cm under terræn kan der så nedsives?:
Kommunen og forsyningen kan kun vejlede og må ikke rådgive. Er man i tvivl om jorden er egnet til
nedsivning, er det en god ide at få hjælp ved en aut. Kloakmester som kan rådgive og evt. lave de
undersøgelser der skal til for at fastslå om jorden er egnet til nedsivning af tag og overfladevand.
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Hvor lang tidsfrist får dem der er udtrådt af regnvandsdelen til at få regnvandet koblet fra?:
For dem der har valgt at udtræde og få 12.000 kr. tilbage, kommer der en kort frist på at få deres
regnvand koblet fra spildevandssystemet, fristen er 1. Oktober 2016. Dette skyldes at deres spildevand
bliver koblet til den nye spildevandsledning, som har en lille størrelse når entreprenøren laver stikket ind
på grunden. Hvis der stadig er regnvand på, vil det give så store mængder vand i de nye spildevandsrør
at de ikke kan klare det og så er der risiko for at i selv eller jeres naboer bliver oversvømmet med
spildevand. Kan man ikke nå at få regnvandet koblet fra, kan man evt. dreje tagnedløbet ud på jorden og
væk fra huset og ladet vandet løbe direkte ud på jorden, indtil man få lavet den endelige løsning.

Kommer der nyt asfalt på alle veje?:
Forsyningen er i dialog med Tønder Kommune omkring hvilke veje der kommer nyt asfalt på i fuld brede
(hele vejen). Der hvor der ikke kommer ny asfalt på i fuld brede, vil de render der er blevet opgravet
blive med ny asfalt.
Skovvænget får ny asfalt på i fuld bredde og muligvis også Skærbækvej. Resten er ikke afklaret endnu.
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