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Bestyrelsens konkretisering af artikel i Albertslundposten: 
 
I Albertslundposten den 13. oktober 2015 kan man læse, at Hofor er i gang med at lægge nye 
vandrør inde i de eksisterende vandrør, og at det kan lade sig gøre, fordi det generelle vandforbrug 
er faldet. Rørene skydes ind i de gamle rør, hvorfor der ikke behøver at blive gravet op i samme 
grad, som hvis rørene skulle lægges ned på ny. Samtidig udskiftes stikledninger til hver enkelt hus. 
Ifølge artiklen vil arbejdet vare 6-8 uger, hvorefter grundejerforeningen vil begynde at lægge nye 
fliser. 
 
Jeg skal ikke kunne sige, hvorfra oplysningerne kommer, ud over at det er Albertslundpostens 
redaktør, som har skrevet artiklen. Men den trænger til et par kommentarer, så beboerne i vort 
område ikke får opfattelsen, at det er rent Molbo-arbejde, bestyrelsen har gang i. 
 
I juli eller august måned, og altså efter at vort fliseprojekt var skudt i gang, modtog de beboere, 
som har hus tættest på Egelundvej samt bestyrelsens formand, information om, at Hofor skulle 
lægge nye vandrør ud for de berørte parceller. Derfor tog formanden kontakt til PPbrolægning, så 
arbejdet med fliselægningen kunne koordineres med nedlægningen af nye vandrør i det 
begrænsede område.  
 
Det blev vedtaget, at PP og Hofor skulle sørge for en fornuftig arbejdsgang, uden at bestyrelsen 
nødvendigvis behøvede at blive indblandet. Måske er det derfor, at bestyrelsen ikke har modtaget 
yderligere information om det nu udvidede projekt, hvorefter alle vejene i Vest3 skal have nye 
vandrør, hvilket jo i sig selv er positivt. 
 
Det ser ud, som om arbejdet i både Hofor og PPbrolægning kan udføres samtidig, og i stedet for, 
at vi får ødelagt den nye flisebelægning med en ny opgravning, skydes de nye vandrør under 
arbejdet med flisebelægningen. 
 
Lokale, som har talt med Hofor-folkene, kan i øvrigt fortælle, at arbejdsmændene udtrykker stor 
forundring over, at parcellerne ikke selv skal bekoste udskiftning af vandrør fra vejen og ind til 
parcellen. Men det skyldes mig bekendt, at langt de fleste har sagt ja til, at kommunen skulle 
overtage ansvaret for vedligeholdelsen af stikledningerne, så det nu sker solidarisk med afregning 
via en generel fordeling af prisen på vand i hele kommunen. 
 
På et punkt er Albertslundposten helt galt afmarcheret. Den nye fliselægning er godt i gang, og den 
afventer ikke, at Hofor bliver færdige med deres arbejde. 
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