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Bemærkninger vedr spildevandsledninger i kolonihaveområdet: 

Det sker næsten hvert år, altså for ofte, at bestyrelsen modtager info om en forstoppelse i kloak af-
løbet og det er som regel i en position i afløbs røret et sted i rørføringen fra huset og/eller i tilslut-
ning til en samlebrønd i stikvejene, - altså der hvor vi har alle samlebrønde fra kolonihavehusene. 
Desuden kan det måske lokaliseres til et sted tæt på et tørstigt birketræ el lign. Det er træls og irrite-
rende hver gang der sker forstoppelser. 
Det er bestyrelsens opfattelse at vi dog generelt har velfungerende kloakafløb i området. Når vi alli-
gevel fra tid til anden oplever en forstoppelse mener vi det kan skyldes flg forhold: 

1. Vore lavtskyllende toiletter bruger af sparehensyn lidt vand, - måske kun ca 3 ltr til det lille
skyl og ca 6 ltr til det store. Da kloakkerne blev etableret for måske 40 år siden var hvert
skyl på ca 12 ltr, og det kræver altså en vis vandmængde for at skylle toilet materialet hele
vejen ud gennem rørene, som jo ikke har fået større fald.

2. Dertil kommer at kloakrørene dengang typisk blev lagt med et mindste fald på 1cm/mtr i
forhold til at et om muligt større fald naturligvis giver en bedre transport.

3. I tidens løb kan der ske sætninger i jordlagene omkring kloakrørene, så der fremkommer
sætninger, måske kun 1-2 cm og ofte ved samlinger, og tilstrækkelig til at der sker aflejrin-
ger, som netop kan være årsag til forstoppelse.

Vi foreslår derfor at kolonihavefolket gør det til en vane at være ops og bruge et antal ekstra skyl 
ved større materiale mængder. Eller endnu bedre om muligt en gang i foråret, ja måske en idé efter 
den årlige generalforsamling, når de fleste medlemmer er i området, individuelt på stikvejene aftaler 
et ”skylletidspunkt” eks kl 14, altså at alle på stikvejen sørger for at foretage toilet skyl på det aftal-
te tidspunkt. 1. gang lige efter generalforsamlingen i april 2017. 

Så får vi konstateret om det har hjulpet. 
Og bemærk ved forstoppelser at det altid ar pgl medlem der er ansvarlig for bestilling af kloak spu-
ling. Bestyrelsen skal kontaktes forinden hvis man mener foreningen bør tage ansvar.    
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