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Referat af forbrugermøde, den 25. marts 2015 

32 personer var fremmødt, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Samt Michael 

vores graveentreprenør og Torben vores VVS-entreprenør. 

Erik orienterede om indholdet i slides til dette møde. 

Herefter kom de følgende spørgsmål: 

Hvor stor er den maskine, der kommer ind i haven? 

Den har en bredde på 1.0 m og en højde på 1,5 m. 

Hvordan bliver det gravet ned, i forhold til fibernet? 

De steder hvor fiber skal ind samme sted som fjernvarme, lægges fjernvarme rørene ned, når 

fiber graver, hvis Michael vores graveentreprenør, er informeret herom. 

Hvor dybt kommer varmeledningerne ned? 

Jorddækningen skal være 65 cm over isoleringen. 

Hvem leverer flis? Hvor meget volumen har det? Hvor tit skal det fyldes op? 

Bestyrelsen arbejder lige nu med at lave aftaler på levering. Der skal bruges ca. 1.000 m3 

tømmer, vi kan have ca. 300 m3 flis i lageret, så vi forventer at skulle flise 3 gange årligt. 

Det kan forventes at der flises ca. en formiddag 3-4 gange årligt. 

Hvad bliver der af de gamle fyr? 

De bliver til genbrugsjern. 

Er I helt trygge ved, at vi nu går i gang? 
Ja, ja, ja, ja, ja og smil.  

Torben viste uniten frem. 

Den kan programmeres – der kommer en manual med til hvordan vi skal styre dem. Torben vil 

vise det, når han kommer og sætter den op. 

Kabinettet til uniten er lavet af sort flamengo, der kan tilkøbes en metalskærm. 

 

Der skal være stik med jord i nærheden af fyret. 

Der skal være afløb til fyret. Gerne gulvafløb. 

Der blev stillet følgende spørgsmål: 

Er der varmt vand nok, til dem der ligger sidst på ledningen? 

Ja, der er standarder på, hvor varmt brugsvandet skal være i de enkelte boliger. 

Kan uniten fjernstyres? 

Nej 

Det er vigtigt at vi har ordentlige radiatorventiler – ventil med forindstilling. 

Hvordan med trygget, hvis vi alle går i bad samtidigt? 

Der er rigeligt med tryg til at klare dette. 


