
Eskov den 15/6 2022 

  
 

 

INFORMATION OM RØRLÆGNING PÅ ESKOVVEJ OG STRANDDALEN 
 

 

Ny rørlægning på Eskovvej 69 - 29:  
Igangsætning mandag den 5/9 2022, forventet varighed 3 uger 
Nye rør bliver placeret i vejbanen (ikke i rabatten). Det er derfor nødvendigt at spærre vejen, mens 
arbejdet foregår. 
Entreprenøren starter ved nr. 69 og arbejder sig frem mod nr. 29. Vejen afspærres i takt med 
arbejdets fremskriden. I starten af arbejdsperioden vil derfor være adgang til de lavere numre. 
Den første del af Eskovvej frem mod nr. 29 bliver ikke afspærret. 
 

Ny rørlægning på Stranddalen 108 - 40:  
Forventet igangsætning mandag den 26/9. Forventet varighed 4 uger 
Nye rør bliver placeret i vejbanen (ikke i rabatten). Det er derfor nødvendigt at spærre vejen, mens 
arbejdet foregår.  
Entreprenøren starter ved nr. 108 og arbejder sig frem mod nr. 40. Vejen afspærres i takt med 
arbejdets fremskriden. I starten af arbejdsperioden vil derfor være adgang til de lavere numre.  
Den første del af Stranddalen frem mod nr. 40 bliver ikke afspærret. 
Stranddalen vil være farbar i uge 42 af hensyn til efterårsferien 
 
Information om arbejdet 
Denne orientering bringes på hjemmesiden, i info-skabe og på Facebook.  
Helt ekstraordinært og kun denne ene gang vil der blive omdelt informationsskrivelse i 
postkasserne. 
 
Der kan forekomme ændringer i tidsplanen, for eksempel hvis arbejdet går hurtigere end 
forventet.  
Hvis der sker ændringer, meddeler bestyrelsen dette på hjemmesiden, i info-skabe og på 
Facebook. 
 
Grundejere skal derfor holde øje med hjemmeside, info-skabe og Facebook, hvis man ønsker at 
være opdateret med arbejdets gang.  
 
Opfordring 
Hvis du ikke kan komme frem til dit sommerhus, så prøv om du kan låne en plads i en anden 
grundejers indkørsel - eller parker ved ”telefonhuset” (sand/grusdepotet) ved Stranddalen 3.  
Undgå parkering i rabatten. De rør, der ligger her, kan blive ødelagt af parkerede biler. 
 
HUSK 
Hvis du udlejer dit sommerhus, så giv besked til et eventuelt udlejningsbureau om den kommende 
afspærring af Eskovvej og Stranddalen. 


