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Vi håber at I alle har haft en rigtig god sommer, og at I tilsvarende vil få mulighed for at nyde nogle gode
efterårsdage i Vrist.
Arbejderne med kloakering og dræning har selvfølgelig været til gene for nogle her i sommer, og det
fortsætter noget endnu. Arbejdet er fortsat ca. forsinket en uge i forhold til den senest udmeldte tidsplan.
Entreprenøren venter dog, at denne uge indhentes, og at etape 6 kan afsluttes i uge 46, altså omkring 15.
nov.
Emblavej skulle have været kloakeret i 2013, men arbejdet er her udsat til gennemførelse i november.
Men generelt er det gået godt med at sikre vejadgange til de mange sommerhuse, og der er os bekendt ikke
mange klager fra sommerhusgæster eller udlejningsbureauerne.
Arbejdet skrider lidt hurtigere frem nu, hvor ledningerne ikke ligger så dybt. Det betyder også færre gener
fra grundvandet, og dermed færre gener ved arbejdets udførelse.
Der er nu udsendt regninger på etablering af drænbrønde til de grundejere der har ønsket sat en sådan
brønd i etape 5. Der var flere der faktisk havde bestilt en brønd, men som i mellemtiden har fortrudt det, og
selv aftalt med entreprenøren, at der alligevel ikke skulle sættes en brønd.

Nu arbejdes der bl.a. på Ll. Flyvholmvej og Charlottevej m.m.
Forberedelse af etape 7.
Etape 7 omfatter de arbejder der er planlagt til at skulle udføres i 2015. Det drejer sig bl.a. om Sylphidevej,
Crownvej, dele af Gloryvej og Themisvej m.m. I dette område er det konstateret, at de veje der findes i
marken, ikke svarer til de arealer der er udlagt som vejarealer på matrikelkortet.

Det giver nogle problemer der skal løses snarest, så det sikres, at både kloakledninger og drænledninger
femover ligger på arealer der er udlagt som fælles vej.
Det er desuden oplyst, at der planlægges nedlagt nogle baneoverskæringer. Det betyder, at der formodentlig
skal omlægges nogle vejstrækninger, hvilket igen kan betyde, at dele af kloak- og drænprojektet skal ændres.
Det er noget der nu skal drøftes mellem Midtjyske Jernbaner, Lemvig kommune og grundejerne. Vrist
Pumpelag bliver formodentlig også lidt inddraget i dette.
Eventuelle nedlæggelser af overskæringer, ændring af vejforløb m.m. er ret tidskrævende, idet det
forudsætter indgåelser af en række aftaler og måske ekspropriationer. Det betyder også, at arbejdet med
kloakering i etape 7 næppe kan komme i gang før det der tidligere var forudsat, nemlig tidligst omkring 1.
marts 2015.

Den nuværende belægning på
Charlottevej har ligget noget forskudt
til den ene vejside.
Det rettes der op på nu, hvor ”Ejerlaget
Sletten” har besluttet at betale for en
forbedring af forholdene, i øvrigt som
det allerede er sket nogle andre steder.
Når sådanne forbedringer gennemføres
samtidigt med retablering af vejene,
opnås den bedste og billigste måde at
hensigtsmæssige veje for fremtiden, og
dermed søge sikret, at den fremtidige
vedligeholdelse bliver let og mindre
omkostningskrævende.

Vi håber på, at der snarest kan ske en afslutning på de sager der omhandler afståelse af jord til diverse
pumpestationer, og at erstatningsspørgsmål mellem Lemvig Vand og Spildevand A/S og grundejerne kan
afsluttes til alles tilfredshed. Det gælder selvfølgelig også for de grundejere der har, eller har haft en
midlertidig vej placeret over sin grund.
Vi ved godt, at der er nogle der har efterspurgt en afslutning. At tingene nogle steder har trukket i langdrag,
skyldes bl.a., at der har været en del personaleudskiftning i Lemvig Vand og Spildevand.
Er der forhold som du som grundejer ikke er helt tilfreds med, er det letteste selvfølgelig at kontakte
entreprenøren direkte, alternativt Lemvig Vand og Spildevand eller Mikael Huber ved Orbicon.

Bestyrelsen kan selvfølgelig også kontaktes, så vi kan videreformidle oplysninger om eventuelle mangler eller
lignende.
Foto fra august 2014.
Pumpestation ved Ibsensvej.
Der gøres klar til at placere diverse nye
ledningsanlæg

Pumpelagets vedtægt er nu tinglyst på
alle grunde.
Landinspektøren har på kommunens
foranledning sikret, at tinglysning er
foretaget i overensstemmelse med
vedtægten.
Pumpelaget skal selv afholde udgifter
tinglysningen. Udgiften har andraget
ca. 40.000 kr.
Ønsker du selv at se hvad der er
tinglyst på din ejendom kan du følge
dette link:
https://www.tinglysning.dk/m/#/soeg

Nyd efteråret!
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- på vegne af bestyrelsen
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