
Hej alle       
 
Jeg håber I alle er kommet godt igennem vinteren og pandemien – sidstnævnte kan vi jo nu heldigvis se lidt 
”lys forenden af tunnelen på”.. 
 
Det ser nu ud til, at den fælles kloakering af vores område er afsluttet.                          
 (eller i hvert fald næsten afsluttet) 
 
Nu mangler der så ”bare” noget reetablering: 
 

- Vejene 
- Rabatterne 
- Skilte 
- Bump 
- Vej spejl 
- Diverse skader såsom postkasser etc. 

 
Jeg kontakter Odsherred Forsyning for en status på ovenstående. 
 
Jeg forventer, vi om ganske kort tid modtager brevet fra Forsyningen indeholdende fakturaen for fælles 
kloakeringen og starts datoen for, at vi så har 6 måneder til tilslutningen på vores egne matrikler. 
 
På vores hjemmeside https://pedersminde-gf.dk/ ligger der nogle muligheder for Autoriserede Kloakmestre 
inkl. ca. priser. 
 
Fælles for alle er, at der er mulighed for rabat, hvis der er flere, der benytter den enkelte Kloakmester. 
 
Denne del har vi vendt både på generalforsamlingen, på vores Facebook side og i alle de drøftelser der har 
været, når vi har mødtes eller skrevet sammen. 
 
Jeg ved godt, at nogle allerede har indhentet tilbud og lavet aftaler – enten sammen eller hver for sig. 
 
Jeg vil dog som tidligere lovet gerne koordinere muligheden for, at vi resterende går sammen og får 
indhentet nogle uforpligtende tilbud fra i hvert fald to forskellige Autoriserede Kloakmestre. 
 
Jeg forestiller mig, at vi inviterer en´ Kloakmester ud om formiddagen en lørdag, hvor han kan lave et kort 
besøg ved alle de interesserede og efterfølgende give et tilbud – om eftermiddagen samme dag gentager vi 
så seancen med den anden Kloakmester. 
 
En mulig dato kunne være lørdag den 5. juni 2021            
(der kan sagtens blive tale om 2 lørdage, hvis vi er mange – men vi kan også hjælpe hinanden med selve 
fremvisningen) 
 
Pt. er der 7-8 interesserede. 
 
Skriv gerne til mig, hvis I er interesserede  
(så returnerer jeg de to Kloakmestre, der lige pt. indhentes tilbud fra) 
 

Fortsat god weekend til jer alle – håber vi alle meget snart løber ind i hinanden i området       

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpedersminde-gf.dk%2F&data=04%7C01%7Cper.jen%40securitas.dk%7Ca1f65e0f31fc47f6476b08d9185f1d17%7Cfb0af7d18a8348bc8d2dcd92034c79d4%7C0%7C0%7C637567619094950837%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m77xRMrJQdQYXbtYfXfeMFZzJTLxjFq2xMLYJdD7WJY%3D&reserved=0

