Parcelhusejerenes Landsforening har etableret samarbejdsaftale med

Hartvig Consult

Private fællesveje
I løbet af de senere år, er flere og flere grundejere blevet deres egen vejvedligeholder.
Derfor er mange private nu i en situation, hvor man skal træffe beslutninger om sine veje og fortove. Et
arbejde man som almindelig grundejer, ikke beskæftiger sig med i det daglige og måske derfor mangler
den nødvendige erfaring for at træffe de rette beslutninger.
Parcelhusejernes Landsforening, PL, benytter Hartvig Consult som vores hovedrådgiver i forbindelse med
renovering og trafiktekniske spørgsmål på medlemsforeningens vegne.
Hartvig Consult har udviklet et koncept, der hjælper grundejerforeningen med de opgaver, der ligger i
forbindelse med en renoveringsopgave.
Ved gennemgang og bearbejdning af grundejerforeningens behov og ønsker, gennemgås blandt andet
•Trafiksanering.
•Budgetlægning ved renovering
•Projektering af nye løsninger
•Myndighedsbehandling
•Kommunikation med ledningsejere
•Tilsyn under udførelsesfasen
På denne måde sikres grundejerforeningen den rette løsning til den rigtige pris.
Kloakker
Renoveringen af vores kloakker er en væsentlig del af det ansvar, vi alle har for de store investeringer,
der er i vores boligmasse.
Kloaksystemet er gemt væk under jorden, og derfor tænker vi ikke så meget på det – ikke før der er
problemer.
Vores kloaksystemer lider generelt af manglende vedligeholdelse gennem årene. Denne manglende
vedligeholdelse betyder, at vi risikerer store omkostninger til at genetablere det eksisterende kloaknet,
hvis vi ikke får styr på det nu.
Hartvig Consult arbejder sammen med professionelle bygherrer, som ejer mange tusinde kilometer
kloakker, om at få reetableret det eksisterende kloaknet i deres arealer, inden det er for sent.
Bygningsmassen fra 50’erne og frem til slutningen af 60’erne, er i en sådan tilstand, hvor det er
nødvendigt at gennemgå og reparere kloaksystemet. På den måde sikres det, at vi har et velfungerende
kloaknet i mange år frem.
Vores koncept bygger på detaljerede undersøgelser inden for rammerne af DTVK samt kontrolordninger,
der sikrer ensartede og troværdige data.
Hartvig Consult kan således producere detaljerede og fuldstændige budgetter, opdelt i prioriteter, samt
valg af den optimale løsning inden for den fremtidige vedligeholdelse af kloaksystemet, om det er
opgravninger, strømpe- eller stramme foringer.

