NOTAT
Projekt og sagsnr.:

Spildevandskloakering af Nr. Meldbjergdal – 226163

Bygherre:

Fanø Vand

Emne:

Informationsmail om arbejdets stadie og konsekvenser til øvrige interessenter

Dato:

17.11.2022

Projektet er nu godt i gang i marken – arbejder vedrørende etablering af pumpestationen er afsluttet, de
første hoved-/skelbrønde er sat og der arbejdes nu videre med etablering af hovedkloakledningstracéet.
I den kommende uge arbejdes der videre med kloakering i sydgående retning af Ved Skoven (rød
markering), og vi forventer, at vi i ugens løb når ned til og med nr. 8 og 11.
Placeringer for vejafspærring med spærrebomme og hegn fremgår af oversigtskortet (gul markering).

NOTAT
Omkørsel
Imens der graves på den gennemgående vej, vil der være omkørsel af Postvejen og Nybyvej.
Retablering af veje
Blot til orientering: Når en vejstrækning er færdiggjort, vil den blive midlertidigt reetableret, sådan at det er
muligt at køre på den. Når det samlede projekt er ved sin afslutning, vil alle veje blive afrettet endeligt og der
vil blive udlagt 5 cm stabil grus.
Rabatter og vejgrøfter vil blive retableret og der udlægges muld og græs efter behov.
Opfordring vedr. sommerhusudlejning
Når der er igangværende arbejder på en strækning, er der ikke adgang til sommerhusene med bil, og der
kan desuden i perioder være lukket for vandet. Derfor vil vi opfordre til at der ikke udlejes sommerhuse på
de disse strækninger.
I kan benytte disse ugentlige underretninger, og den foreløbige tidsplan, til at orientere jer om hvilke
områder som er berørte.
Henstilling til sommerhusejere
Da det er menneskeligt at fejle, så kan det også ske at vi en gang imellem kommer til at grave et elkabel
over. I den forbindelse har vi ved tidligere projekter oplevet, at selvom der er kommet strøm til de berørte
huse igen efter kort tid, så er køleskab og/eller fryser ikke startet igen. Det kan give en ubehagelig
overraskelse hvis I har madvarer liggende, og ikke benytter jeres sommerhus i længere periode!
Derfor vil vi gerne opfordre til at I, i denne periode ikke efterlader fordærvelige varer i køleskab og fryser.
Orientering om ibrugtagning af systemet
Blot til orientering. Når hele kloaksystemet er færdigetableret og klargjort til ibrugtagning, vil alle lodsejere
modtage en orientering fra Fanø Vand, I har herefter 1 år til at tilkoble jeres kloak til jeres nye skelbrønd.
Når ovennævnte klarmelding af kloaksystemet foretages, vil I modtage opkrævning af tilslutningsbidrag.
Yderligere oplysninger og spørgsmål
Hvis du har brug for flere oplysninger eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte
undertegnede på tlf. nr. 4030 7808 eller e-mail mb@fuldendt.dk, eller bygherre Jens Brinch, Fanø
Spildevand på tlf. nr. 4098 6484 eller e-mail jb@fanoevand.dk.
Venlig hilsen
Fuldendt P/S
Mads Bernth
Vedhæftning:
 Hovedtidsplan_v2 (med foreløbig tidsplan)
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