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Langs John Brights Vej (Alkavej – Fourmivej)er nu spulet over 200 sugespidser ned. Disse tilsluttes snarest
pumpeanlæg så grundvandet kan sænkes inden kloak- og drænarbejdet kan påbegyndes her.
Generalforsamlingen den 5. april 2014.
Ja – vi er tidligt ude. Du kan allerede nu reservere tid til generalforsamlingen næste år – 5. april 2014 ;-))
Det går fremad.
Vejlby Kloakservice arbejder intenst med grundvandssænkning og diverse kloak- og drænarbejder.
Vi har tidligere fortalt lidt om de problemer der har været i opstarten. Problemerne med at få sænket
grundvandsstanden under arbejdet er fortsat store. I øjeblikket pumpes der ca. 900.000 liter vand væk i timen, og
det bliver til endnu mere, idet man nu er i gang med at sætte sugespidser langs hele John Brights Vej og starter med
at pumpe her også.
Det betyder også John Brights Vej spærres af for kørende trafik, og at trafikken til hele Fourmivej ledes via en
midlertidig forbindelse over private grunde fra Arcticvej til Fourmivej.
Tidsplan.
På vedlagte fil med en ny tidsplan, 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 væsentligt forsinket, og den første etape (det der oprindeligt skulle udføres i
2013) forventes nu først færdig medio april 2014.
Et par af årsagerne til forsinkelser er fortsat 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 i arbejderne på
20 minutter hver eneste gang toget passerer Vrist.
Et andet forhold er de meget store grundvandsforekomster og ikke mindst vanskelighederne med midlertidigt at
sænke grundvandet.
Vi har desværre endnu ikke priser på etablering af stikledninger.
Der kan ikke forventes tilladelse til tilslutning af kloak før efter nytår. Vi skal nok meddele hvornår man kan
påbegynde tilslutninger til kloakanlægget. I øjeblikket anvendes kloakledningerne også til afledning af grundvand der
pumpes op.

Helt aktuelt:
Der er tidligere lavet en midlertidig forbindelsesvej mellem Gloryvej og Themisvej, så omkørsel var mulig under
arbejdernes udførelse.
Denne vej er pt. spærret for kørende trafik.
Der er 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 forventes snarest lavet en midlertidig vej
-

Mellem Arcticvej og Fourmivej
Mellem Fourmivej og Slettevej

Der arbejdes på at få malet oversigtsskilte over området, med angivelse af midlertidige veje, så det er lettere at finde
rundt.
Der vil nu blive arbejdet med to hold. Det ene hold fortsætter med kloak- og drænarbejder i Themisvej, medens det
andet hold påbegynder nedsætning af de store pumpestation ved John Brights Vej / Fourmivej, og kloak- og
drænarbejder i John Brights Vej.
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.
Udlejningsbureauerne, Falck og Politiet er underrettet om tidsplanerne og hvor de midlertidige veje er etableret.
Med venlig hilsen
-

og ønsket om en god sensommer til alle.

På vegne af bestyrelsen
Bendt Bjergaard

Store og dybe udgravninger ved Themisvej

Den dybe kloakpumpestation ved Themisvej er endelig på plads – efter meget stort arbejde med at sænke
grundvandsstanden.

