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Projektet for etape 7 ligger nu klar. For den sydligste del af etape 7 er projektet nu omarbejdet, så en større del af 
kloakledningerne skal placeres inde på private arealer. Det betyder naturligvis at der skal indgås aftaler mellem 
Lemvig Vand og Spildevand og de enkelte grundejere, forinden arbejderne kan sættes i gang. 

 

Det ændrede projekt indebærer umiddelbart flere fordele. 

 

 Man skal ikke afvente, at der sker en afklaring af, om der eventuelt skal ske nedlæggelse af 
baneoverskæringer og deraf følgende vejomlægninger. 

 Det undgås, at der skal arbejdes langs banen over en længere strækning, hvorfor arbejdet ikke er 
afhængig af forholdsvis mange stop og store udgifter til banevagt. 

 Drænledningerne der lægges i samme udgravning som kloakken, kommer til at ligge inde mellem 
grundene og gøre mere gavn end med en placering helt op til banen. 

 Visse ledningsstrækninger ligger lidt højere, og gener fra grundvand mindskes lidt. 

 Arbejderne kan igangsættes når aftaler med grundejerne er indgået. 

 

Der er selvfølgelig også ulemper, idet man skal over private grundarealer.  

 

Projektændringerne vedrørende specielt ejendomme med adresse til Crownvej, Byskovvej og enkelte ejendomme 
med adresse til Sylphidevej 

 

Det nye forslag til projekt kan du se her på hjemmesiden under ”Kloakering” – følg dette link: 

 

http://www.vristpumpelag.dk/kloakering.html 

 

Grundejere, der berøres direkte af ændringerne, vil snarest blive kontaktet af repræsentanter for Lemvig Vand og 
Spildevand og Orbicon, med henblik på indgåelse af aftaler om nedgravning af nye ledninger over deres ejendom. 

 

 
 

Arbejdet ved de to stikveje til Themisvej er skredet rigtig hurtigt frem. Det forventes, at begge strækninger er 
afsluttet med udgangen af uge 12, altså ca. den 20. marts.  

 

http://www.vristpumpelag.dk/kloakering.html


 
 

Efter Themisvej fortsættes ved Gloryvej nr. 17 og 39 og videre mod Gloryvej 18 og 51, samt ved Bragdøvej 8 og 28 
videre mod nord til enden af Bragdøvej samt til Gloryvej 7 og 15. 

Alle arbejder nord for Bragdøvej forventes afsluttet med udgangen af uge 18, altså ca. den 1. maj 2015. 
Grundvandsforholdene kan selvfølgelig ”drille” noget og medføre forsinkelser.  

 

På detailtegningerne er vist eventuel placering af lodsejerbrønde til de enkelte grunde. I flere tilfælde vil det være 
muligt at få ændret ved den viste placering, hvis det ønskes. Lodsbrønde placeres så vidt muligt i umiddelbar 
nærhed af den eksisterende trixtank, så udgifterne til ny stikledning bliver mindst mulig. 

 

Detailtegning over området ved Bragdøvej og Gloryvej kan du se her: 

http://www.vristpumpelag.dk/grafik/tegn23revc.06.02.2015.pdf 

 

Den samlede tidsplan for området fra Bragdøvej mod nord kan du se her: 

http://www.vristpumpelag.dk/grafik/tidsplanetape7,del1.pdf 

 

Vi vender tilbage med en tidsplan for området syd for Bragdøvej ,når der er indgået aftaler med grundejerne i 
området, og der er et samlet overblik. 

 

Etape 6. 

 
Arbejder der var omfattet af etape 6 er nu afleveret, og der har været gennemgang af arbejderne den  

5. marts. Der er generelt tale om godt og pænt arbejde, og der er ikke fundet større ting, der skal rettes eller 
udbedres. 

 

Kloakanlægget er TV-inspiceret og der er kun fundet meget få ting der allerede er rettet, eller lige skal rettes. 
Drænledningerne har endnu ikke kunnet TV-inspiceres, idet ledningerne har stået fulde af vand. Dele af 
drænanlægget forventes TV-inspiceret til sommer. 

Vejene er også gennemgået, og der er også her kun mindre ting der skal ordnes lidt ved. Generelt rigtig pænt. 

 

Der er flere steder, hvor koteletgrundenes veje og private fællesvejstrækninger der ikke vedligeholdes af 
”Ejerlaget Sletten”, nu ser rigtig godt ud, og som må glæde grundejerne. 

 

Der vil i løbet af ca. 2 – 3 uger ske oprydning ved den oplagsplads entreprenøren har brugt ved Ibsensvej, og 

http://www.vristpumpelag.dk/grafik/tegn23revc.06.02.2015.pdf
http://www.vristpumpelag.dk/grafik/tidsplanetape7,del1.pdf


diverse arealer vil blive retableret til fremtidig brug som friareal for ”Ejerlaget Sletten”. 

 

Tilsvarende gælder for legepladsen, boldbanen og petanque banen. 

 

For etape 6 vil man derefter kunne begynde at få drænanlægget og pumpestationen ”kørt ind”.  

Man skal her søge opnået en tilstand, hvor der specielt i efteråret er plads til grundvandstandsstigninger så 
oversvømmelser undgås, medens man helst skal holde drænledningerne vandfyldte i størstedelen af året, så 
okkerudfældning i ledningerne begrænses mest muligt og gerne helt undgås.  

 

Får vi større okkerudfældninger, kommer vi til at afholde udgifter til spuling af drænene forholdsvis hyppigt, og vi 
vil kunne risikere, at vi skal etableret et okkerudfældningsbassin. Men det er forhold vi må iagttage og forholde os 
til i fremtiden. 

 

Arbejderne omkring hovedpumpestationen ved John Brights Vej / Fourmivej vil også snarest blive søgt 
færdiggjort.  

Her skal der laves yderligere et afløb, der vil medføre at vores el-udgifter minimeres. Samtidigt sikres at der er et 
nødoverløb til den eksisterende ledning. Vi får en ekstraudgift til dette, men det forventes, at udgiften kan 
afholdes inden for beløb reserveret til uforudsete udgifter. 

 

Tilslutning til den nye kloak. 

 

Er der grundejere i etape 5 og 6 der endnu ikke har bestilt en aut. kloakmester til at lave ny stikledning m.m., er 
det tiden at få det gjort. Grundene inden for etape 5 og 6 kan nu alle tilsluttes den nye kloak, idet alle 
pumpestationer for spildevand, er plads og i drift i etape 5 og 6. 

 

Grundejerne ved Themisvej kan allerede nu bestille en kloakmester, idet man her umiddelbart kan foretage 
tilslutning til den nye kloakledning i vejene.  

 

Det kan i flere tilfælde være fornuftigt at få bestilt en kloakmester i god tid, så arbejderne med stikledninger m.m. 
eventuel kan udføres samtidigt med, at grundvandet er sænket ud for de enkelte grunde. 

 

Sammen med denne nyhedsmail genfremsendes tidligere udsendt vejledende prisoversigt på etablering af 
stikledning m.m. Dette blot som en service over for dem der nu skal til at have lavet stikledninger m.m. 

 

 

Sidste frist for tilmelding til frokost forud for generalforsamlingen er den 20. marts! 
 

Frokost den 28. marts kl. 12,30 – og generalforsamling kl. 14,00 i Harboøre Centret 

 

Har du endnu ikke foretaget tilmelding, kan du gøre det her:       bb@fiberpost.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

  

- på vegne af bestyrelsen 

 

 

Bendt Bjergaard 

Formand for Vrist Pumpelag 
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