Ark No 8/1884

Til
Veile Byraad!
Undertegnede agter at lade opføre
en Dampskorsten paa den til min
Ejendom hørende Bagplads hvilken
Plads er adskilt fra Brænderibygningen
ved en Gyde der fører fra Fiskergade
til Sønderaa. For at kunne sætte
Skorstenen i Forbindelse med Dampkjedlen i Brænderiet bliver det nødvendigt at anlægge en underjordisk
Røgkanal over Gyden og om muligt
gjerne saa høj at Vandet ved indtrædende Højvande ikke skal trænge ind i
den. Da Gyden ved Udmundingen
til Aaen er c. 1½ Alen under Gadens Højde
har jeg tænkt at forhøje Gyden med jævnt
Fald fra Gaden af saaledes den kuns
blev c ½ Alen under Gadens Højde ved Udmundingen i Aaen. Jeg tillader mig
derfor at andrage det ærede Byraad
om Tilladelse til at anlægge en Røgkanal over Gyden samt Tilladelse til paa
egen Bekostning at forhøje Gyden
som ovenfor anført.
Veile d. 7 Marts 1884. Ærbødigst
I.C. Christiansen
Paa Byraadets Vegne

skal jeg tillade mig at anmode det ærede Veiudvalg
om at overveie denne Sag, forinden den kommer frem
i Byraadet.
Veile den 8 Marts 1884
P.B.V.
Ørsted
Til
vej- og brolægningsudvalget.
Paa given foranledning tillader jeg mig tjenstærbødigst at bemærke,
at jeg efter at have undersøgt højdeforholdene i den i omstaaende andragende nævnte gyde kan anbefale, at der gives tilladelse til anbringelse af den forlangte underjordiske røjkanal paa betingelse af:
1. at gyden forhøjes og brolægges med jævnt fordelt fald, ikke mindre
end 1:200, fra Fiskergade til Sønderaa:
2. at den murede røjkanal gives en saadan form og et saa forsvarligt fundament, at den i gyden liggende cloakledning af glass.
rør ikke forrykkes eller lider anden skade.
samt
3. at andrageren, hvis cloaken paa det paagjældende sted skulde lide noget under arbejdets udførelse eller senere, eller dens
fremtidige vedligeholdelse og rensning skulde kræve særlige foranstaltninger, afholder alle hermed forbundne udgifter foruden
de med gydens hævning og belægning forbundne.
Veile d. 14 marts 1884.
Gustav Schmith

