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Langs John Brights Vej har der virkelig været pumper i gang, og der en næsten været skabt en ”flod” langs vejen for
at aflede vandet.

”Slangernes Paradis” - Her står sugespidserne virkelig tæt.

Ved Alkavej og John Brights Vej er nu placeret en af pumpestationerne for afledning af spildevand.

Med forholdsvis store dybder og i sandet jord med masser af grundvand, mange sugespidser, rør for afledning af
vand og flere pumper, er der tale om ret vanskelige arbejdsforhold.

MEN DET GÅR FREMAD ---

Der graves nu ledninger ned på den nordligste del af John Brights Vej. Her flyttes vores store pumpebrønd,
der som noget af den kommende tids arbejde, skal sættes på plads. Udgravningen er endnu ikke lavet,
men der søges sænket grundvand i stor stil.
I øjeblikket er der hele 15 pumper (de blå ”kasser”) i gang ved John Brights Vej og ved Fourmivej.

Ved Fourmivej sættes sugespidser og der laves boring for sænkning af grundvand. Her forventes arbejdet
med kloakering påbegyndt i næste uge ved stikvejen med nr. 1 – 15.

Arbejdet er fortsat ca. 3 forsinket i forhold til den seneste tidsplan. Men det forventes, at arbejdet snart
skrider hurtige fremad, og at ikke mindst problemer med grundvandssænkningen, og gener fra allerede
placerede vand- og telefonledninger samt elkabler bliver mindre end det hidtil har været tilfældet.
Endelig vil det være en stor lettelse at slippe fri af arbejdet helt op til banen, idet togdriften virkelig har
givet anledning til mange stop, og dermed ”spildtid” for entreprenøren.
Nyt stort skilt med indtegnede veje bliver opsat snarest. Herefter vil entreprenøren kunne afmærke hvor
diverse veje er spærret og hvor der er etableret omkørsler. Det vil forhåbentlig gøre det lettere for gæster
at finde rundt i området.
I øjeblikket er adgangen fra John Brights Vej helt spærret, og omkørsel sker via Hvilehjemsvej til Horizonvej
(ved hus nr. 13A). Herfra kan man komme videre via Arcticvej til Fourmivej.
Der er for en kortere periode fortsat mulig at komme fra Slettevej til Fourmivej via vejen Slettevej nr. 1 –
11. Men når der graves op i den østligste del af Fourmivej vil gennemkørsel fra Slettevej til Fourmivej ikke
være mulig i en periode.
Vejene lider selvfølgelig under den tunge trafik, ikke mindst i de våde perioder. Men entreprenøren har
lovet at sikre, at vejene hele tiden holdes i rimelig stand, og vi har ved byggemøderne også kunnet
konstatere, at der jævnligt er maskiner der slæber vejene over, lige som der periodisk tilkøres grus.
Entreprenøren har desuden oplyst, at han har et godt samarbejde med udlejningsbureauerne. Der er ofte
bl.a. tyske gæster der følger arbejderne i området.
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