
H/F Fælles Eje 
 
 

                               17. september 2020 

 

INFORMATION OM VAND OG KLOAK - TILBUD FRA GOTTLIEB A/S 
 

      

Så er vi blevet klogere på hvordan Gottlieb vil håndtere tilbudsgivningen. Proceduren bliver som følger: 

 

1. Har I ønsket at modtage et tilbud, vil vi videregive jeres kontaktoplysninger - Navn, hjemmeadresse, 

telefonnummer og mailadresse.  Dette er alle oplysninger, der skal bruges i Gottliebs tilbudssystem. 

 

2. I uge 41 vil det være muligt at få besøg af Gottlieb i en halv time.  

 

Her kan I få svar på jeres spørgsmål og drøfte jeres specifikke problemstillinger. Der vil under 

besigtigelsen blive målt op og tegnet en skitse over jeres tilslutninger, svarende til det I bliver enige 

med Gottlieb om.  I vil inden besøget modtage en beskrivelse af de ting I skal have overvejet og 

taget stilling til i forbindelse med tilslutning af vand /kloak til jeres hus. Husk en halv time går 

hurtigt, så det er vigtigt, at I har forberedt jer og er til stede i haven på aftalte tidspunkt. I vil 

ligeledes modtage en oversigt over enhedspriser. Bemærk - det vil ikke være muligt at udføre 

gravearbejdet selv. 

 

3. Tidsbestilling foregår på kontoret søndag den 20. september, den 27. september og den 4. oktober 

i kontortiden kl. 10-12. Det vil ikke være muligt at bestille tid på mail. Tiderne ligger i tidsrummet 

mandag-torsdag kl. 6.00 – 14.30 / fredag kl. 6.00 – 12.00 og bliver reserveret efter ”først til mølle” 

princippet. Vi forventer selvfølgelig, at I melder afbud, hvis I bliver forhindret i at møde op i uge 41.  

 

4. Der vil i foråret blive en opsamlingsrunde, hvis man er kommet i tanke om, at man gerne ville have 

haft et tilbud fra Gottlieb. 

 

5. Jer der har haft besøg i uge 41, vil modtage tilbuddet fra Gottlieb på mail inden udgangen af 

oktober. Alle tilbud bliver udsendt samlet, så der er ikke nogen der kommer først i køen 

tidsmæssigt. 

 

Gottlieb udfører arbejdet i den rækkefølge tilbuddene er blevet accepteret - igen efter ”først til 

mølle” princippet. Accept af tilbud kan kun ske på mail til Michael Thrysøe: mt@gartnergottlieb.dk  

 

6. Skulle der efterfølgende opstå tvivlsspørgsmål eller lignende, kan Michael Thrysøe kontaktes på 

førnævnte mail.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kloakudvalget 

mailto:mt@gartnergottlieb.dk

