Nyhedsmail nr. 8

5. juni 2013

Generalforsamlingen den 13. april 2013.
Generalforsamlingen forløb godt med deltagelse af knap 100 personer. Der var genvalg til de nuværende
bestyrelsesmedlemmer, og de nuværende suppleanter til bestyrelsen, og nyvalg af Mikael Mikkelsen som
revisor og Inge Jensen som revisorsuppleant.
Sammen med denne mail fremsendes referatet fra generalforsamlingen og formandens beretning og den
pt. foreliggende tidsplan.
Bidraget til Vrist Pumpelag i 2014 bliver 2.500 kr. inklusive moms.
Så er arbejdet i gang.
Vejlby Kloakservice har påbegyndt arbejderne med grundvandssænkning og diverse kloak- og
drænarbejder.
Flere forhold ”har drillet lidt” her i opstarten, men nu skulle arbejderne skride fremad. Blandt andet
nedsætning af sugespidser har været vanskeligt flere steder på grund af stenforekomster. Vi håber ikke, at
det også betyder større vanskeligheder med at sænke grundvandsstanden, som er specielt vanskeligt hvor
der er grus-/stenforekomster, som indebærer meget hurtig vandtilstrømning.
På grund af diverse problemer med bl.a. at kunne grave kloak og dræn ned på meget smalle
vejstrækninger, har man set sig nødsaget til at foretage visse projektændringer i området ved Bragdøvej,
Gloryvej og Themisvej.
Det betyder også, at der laves nye omkørsler over flere private grunde, og at det kan være lidt vanskeligt at
finde rundt i området, såfremt man ikke er stedkendt. Det gælder selvfølgelig mest gæster til
sommerhusene. Vi håber at der bliver skiltet i tilstrækkeligt omfang. Skilte er under udarbejdelse.
Repræsentanter for bestyrelsen har deltaget i flere byggemøder, og vil også fremover deltage i disse, bl.a.
for at søge sikret, at vores drænanlæg bliver bedst muligt, og at der under arbejdernes udførelse er rimelige
forhold i området.
Tidsplan.
Oprindelig var forudsat, at arbejder i det der kaldes etape 5, svarende til det der laves i 2013, skulle være
afsluttet i uge 48. På grund af flere forhold, er denne tidsplan ændret, så arbejderne faktisk først skal være
afsluttet i uge 11 2014. Vi har gjort gældende, at det nu er vigtigt, at denne tidsplan også overholdes.
På vedlagte fil med tidsplanen, kan du se hvornår det forventes, at de enkelte strækninger udføres. Vi vil
naturligvis følge op på dette. Skulle der ske ændringer, til den ene eller anden side, vil vi forsøge at oplyse
om dette på hjemmesiden.
Men allerede nu er entreprenøren 5 uger efter tidsplanen. Ny tidsplan skal udarbejdes efter ferien, og
entreprenøren forventer pt. at han kan være færdig i uge 11 2014.

Et par af årsagerne til forsinkelser er bl.a., at når der graves tæt op til banen, skal arbejderne indstilles helt
hver gang toget kører mellem strækningerne Strande og Harboøre. Det betyder et fuldstændigt stop på 20
minutter hver eneste gang toget passerer Vrist.
Et andet forhold er grundvandet. I øjeblikket forsøger man at sænke grundvandsstanden ved Themisvej 6,
hvor en spildevandspumpestation skal placeres. Her pumpes der lige nu ca. 550.000 l. vand væk i timen fra
hele 6 pumpeanlæg – og det er ikke tilstrækkeligt. Man forventer nu, at det er nødvendigt med yderligere
boringer og pumper, der så skal pumpe vandet ud over diget til Vesterhavet, idet man ellers ikke kan aflede
vandet.

Figur 1. Ved Themisvej 6 - påbegyndt
udgravning for placering af pumpestation.
Fig. 2. Påbegyndt udgravning og
grundvandssænkning. I baggrunden ses liggende
den spildevandspumpestation der skal
nedgraves. Hele 6 pumpeanlæg er i drift
samtidigt.
Problemerne skyldes at der dybere nede findes
lag af større sten, hvor vandet meget let løber
gennem hulrummene.

De store omkostninger der er forbundet med disse problemer har i henhold til vores aftale med Lemvig
Vand og Spildevand, ingen betydning for pumpelagets økonomi.

Aftale mellem Lemvig Vand og Spildevand A/S og Vrist Pumpelag.
Der foreligger nu en skriftlig aftale om forudsætningerne for udførelse af nyt drænanlæg. Samtidigt
fastlægges hvorledes udgifterne til drænanlægget skal fordeles mellem parterne. Aftalen indebærer at bl.a.
at det præciseres, at Lemvig Vand og Spildevand A/S bidrager med et samlet tilskud på 1.275.121 kr.
inklusive moms til det nye drænanlæg. Du kan se hele aftalen på hjemmesiden under ”Økonomiske
forhold”.

Helt aktuelt:
Der er tidligere lavet en midlertidig forbindelsesvej mellem Gloryvej og Themisvej, så omkørsel var mulig
under arbejdernes udførelse.
Denne vej afspærres nu for kørende trafik.
Der vil nu blive lavet en midlertidig vej fra Themisvej 10 over til Hvilehjemsvej nr. 25 / 27 så der på denne
måde skaffes midlertidig adgang når der skal arbejdes langs banen, og at denne del af Themisvej midlertidig
ikke kan benyttes.
Der arbejdes på at få malet oversigtsskilte over området, med angivelse af midlertidige veje, så det er
lettere at finde rundt.
Der arbejdes fortsat i området i næste uge, hvorefter der er ferie i ugerne 29-30 og 31. Der må ikke
arbejdes i området vest for banen i denne periode.
Frem til 8. aug. forventes der kun at blive arbejdet med nedsætning af den omtalte pumpestation og lidt
kloakarbejde i umiddelbar tilknytning til dette, dvs. omkring Themisvej nr. 34, nr. 6, nr. 3 og 1B.
Der er nedlagt kloak og dræn i Gloryvej fra Bragdøvej og frem til pumpestationen ved Themisvej nr. 6.
Desuden er udført mindre arbejder ved del af Emblavej.
Vi vil fremover forsøge at holde hjemmesiden opdateret med
-

Hvilke omkørselsveje der er etableret
Hvor der konkret arbejdes med kloak og dræn i de enkelte perioder mellem byggemøderne der
afholdes hver 14. dag.

Vi håber at dette kan skabe en tilstrækkelig god information til den enkelte. Er der helt specielle forhold der
gør sig gældende kan en nyhedsmail komme på tale.

Med venlig hilsen
-

og ønsket om en god sommer til alle.

På vegne af bestyrelsen.
Bendt Bjergaard

