
NYHEDSBREV 
 
 

 
Hej Alle 
 

Hermed SK Forsynings nyhedsmail nr. 7 vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed. Vi har nu fået fastsat en 
dato for et infomøde hvor der vil blive lejlighed til at få information om projektet samt mulighed for at møde 
repræsentanter fra både forsyningen og vores entreprenører. Vi har forsøgt at finde en dato som støder op til 
en weekend, så I må allerede gerne nu sætte et kryds i kalenderen den 16. maj kl. 18. v. SK Forsyning, 
Nordvej 6, 4200 Slagelse.  Bemærk at infomødet kun er for ejendomme i Etape 1/2( det røde markerede 
område) .Da vi ikke har e-mailadresse på alle, vil vi også sørge for at invitationen bliver udsendt pr. brev, men 
jer der modtager nyhedsmails må selvfølgelig gerne sprede ordet.  

Vi har aftalt med omegnens Fritidshave Forening, at foreningen ligeledes bistår os med at få rundsendt denne 
infoskrivelse til medlemmerne via foreningens egen nyhedsmail således at så mange som muligt får denne 
infoskrivelse.   

Status for projekt 

 

  



Status - Etape 1/2 ( de private matrikler) 

Som tidligere beskrevet bliver arbejdet generelt fortsat udført i følgende rækkefølge som nedenfor.  

1. Udførsel af styret underboring, inkl. forudgående prøvegravninger for lokalisering af ledninger/kabler 
2. Nedboring af hustandspumper og minipumper – inden nedboring etableres lille sugespidsanlæg i 

området hvor pumpestationen skal nedbores. Sugespidsanlægget fjernes/flyttes igen når pumpebrønd 
er nedboret. 

3. Gravning af hoved og stikledninger – inden opgravning etableres sugespidsanlæg langs udgravningen 

4. Gravning for strømforsyning og sætning af styreskabe og kabelskabe  (denne aktivitet rykkes muligvis 
op i rækkefølgen, alt efter hvornår vi kan få leveret styreskabe, og hvornår vi kan få etablereret 
strømforsyning) 

 Vi fortsætter de kommende uger med at lave styrede boringer på de små stikveje langs Broholmvej, inkl. 
Musvågevej. Vi arbejder os stadig stille og roligt ud mod Bildsøvej, og som det ser ud pt. vil dette løbe over de 
næste par uger.  I forbindelse med der arbejdes på Musvågevej vil der blive åbnet op, således der er 
omkørselsmulighed via Svanedammen/Stenvendertoften. Jordbundsforholdene (sten i jorden) på Vagtelvej 
har i den grad drillet os, så vi har været nødt til at få en større boremaskine som i dag gør et nyt forsøg på at 
bore trykledningen. Vi fortsætter ligeledes med at lave pejleboringer der hvor vi senere skal etablere 
minipumper. 

 

 

  



Uge 18 – styret underboring mv. 

  

Vores entreprenør Zacho Lind forventer arbejde på de ovenfor viste veje.  Der vil i forbindelse med boringen 
blive foretaget enkelte mindre opgravninger, men selve boringen er en såkaldt opgravningsfri metode hvor 
man som navnet antyder borer ledningen i stedet for at grave den. 

Boregrejet fylder en del i landskabet og består typisk at en decideret boremaskine samt en tilhørende lastbil 
med udstyr. Dvs. mens boringen pågår på den enkelte vej vil det formentlig ikke være muligt at passere med 
bil. Til gengæld er metoden forholdsvis hurtig ( forudsat det ikke driller       ) så boringen vil typisk tage en halv 
til en hel dag pr. sted, alt efter hvor langt der skal bores.  

  

I uge 19 forventer vi at fortsætte langs Broholmvej med den styrede boring på de mindre stikveje alt efter 
hvordan den første uges arbejde er forløbet. 

  

I takt med at arbejdet skrider frem langs Broholmvej vil vi løbende tage kontakt til de berørte ejendomme, her 
tænkes specielt på de ejendomme hvor vi skal ind og etablere hustandspumper.   

 

 

Status - Etape 3 (Omegnens Fritidshaveforening) 

Som I kan se af ovenstående, vil der i denne uge et par dage være omkørsel for beboerne v Musvågevej. I den 
forbindelse flytter vi midlertidigt 3 betonkummer ved Stenvendertoften. De sættes på plads igen når vi er 
færdige.  

  

Næste møde mellem OF og SK er aftalt til d. 31. maj, denne gang i OF´s foreningshus. 

 

Øvrigt: 

Ingen bemærkninger 

 

  



Kontaktpersoner 

SK Forsyning 

Navn Telefon E-mail Arbejdsområde 

Anders Florup Nielsen 5836 2568 afn@skforsyning.dk Projektledelse 

Anne Line Hansen 5836 2646 alh@skforsyning.dk Skelbrønde mv. 

  

Zacho Lind A/S 

Navn Telefon E-mail Arbejdsområde 

Klaus Møller 2338 4509  klm@zacho-lind.dk Projektleder 

  

Slagelse Kommune                                                                                                                           

Navn Telefon E-mail Arbejdsområde 

Miljø ,Plan og Teknik 58573376 teknik@slagelse.dk 

Myndighed - tillæg 
spildevandsplan 

                                                                                         

Der henvises i øvrigt til SK Forsynings hovedtelefon tlf. nr. 5836 2500 

 

Med venlig hilsen 
 
Anders Florup Nielsen 
Ingeniør 

 

Nordvej 6 - 4200 Slagelse 
Postadresse: Nordvej 7 - 4200 Slagelse 
Telefon: +455836 2566 
www.skforsyning.dk 
 

 
Fra Klubhuset: Andevig 1A, 4220 Korsør  E-mail:  of.frolunde@gmail.com 

Formand: Palle Orth,                           Mobil: 20 44 14 57, E-mail: palle.of.frolunde@gmail.com 

Kasserer: Anne Bruun,                                     Mobil: 51 94 14 62, E-mail: annebruun.of.frolunde@gmail.com 

Næstform./Sekretær: Heidi Boddum,               Mobil: 22 43 80 37, E-mail: heidi.of.frolunde@gmail.com 

Bestyrelses medlem Carsten Kraiberg              Mobil: 23 23 38 47 E-mail: carsten.of.frolunde@gmail.com 

Bestyrelses medlem Kim Sørensen                   Mobil: 26 35 08 49 Email: kim.of.frolunde@gmail.com  
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