
NYHEDSBREV 
 
 

 
Hej Alle 
 
Hermed SK Forsynings nyhedsmail nr. 11 vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed.  Vi har siden sidste 
nyhedsmail været i fuld gang med at etablere pumpestationerne, og har ligeledes brugt tid til at alt var klart til 
Tour d. France.  Vi nåede i fin stil at flytte fra vores midlertidige byggeplads til vores nye byggeplads længere 
nede af Broholmvej.  Den nye fine byggeplads bliver entreprenørens ”hjem” resten af dette projekt.  
Sommerferien er over os, så der vil være meget begrænset aktivitet i de kommende uger.  I ugerne 27,28,29 og 
30 vil der ikke blive foretaget større gravearbejder.   
 
Vi havde i sidste nyhedsbrev lovet at vedhæfte spørgsmål/svar fra vores infomøde tidligere på året. For 
fuldstændighedens skyld er både præsentationerne, og spørgsmål/svar vedhæftet denne mail. 

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 har i perioden siden sidst fortrinsvist fået nedgravet/nedboret yderligere pumpestationer.  Det vi kan se, er at 
nogen steder går det superfint. Andre steder har det været noget op ad bakke at få sat pumpestationerne.  Jord 
og grundvandsforhold skifter utroligt meget så det har taget entreprenøren alt fra 2 timer til 3 dage at sætte en 
enkelt pumpebrønd, alt efter jordbundsforholdene.   
I sommerferieperioden i ugerne 27,28, og 29 slukker vi for sugespidsanlæggene, således at I får lidt fred for 
disse her i sommerferien.  Vi starter sugespidsanlæggene igen i uge 30 for at være klar igen til gravearbejderne 
som starter op fra uge 31. 
Efter sommerferien vil fase2: (Nedboring/gravning af Hustandspumper og minipumper) blive påbegyndt på 
følgende lokationer:  Broholmvej 75,87,170,133, 135E, 152, Vagtelvej, Svanedammen, Musvågevej ( 
sugespidsanlæg startes før gravearbejdet går i gang)    
Efter sommerferien vil fase 3: (gravning for hoved og stikledninger) blive påbegyndt på følgende veje 
Broholmvej 71A-73C uge31/32, Vagtelvej uge32/33, Broholmvej 69-69C uge 33/34. Ugenumrene er 
vejledende. ( sugespidsanlæg skal startes før gravearbejdet) Gravearbejdet vil fortrinsvis foregå i selve vejen, 
så adgangsforholdene specielt for indkørsel af biler kan godt blive lidt udfordrerne i graveperioden.   

Tranevej ,Spættevej, Hejrevej Storkevej: Der vil ikke blive arbejdet på jeres veje før efter sommerferien.  I uge 
31 vil der blive foretaget afsætning/opmåling, og fra uge 32 vil der blive foretaget prøvegravninger og styret 
underboring, under forudsætning af at entreprenøren kan få leveret trykledningerne. Der er aftalt vejssyn d. 3. 
aug med deltagelse af jeres grundejerforening, og kommunen, således at tilstanden af vejene er gennemgået 
inden anlægsarbejdet startes op. Yderligere info om de styrede underboringer efter sommerferien når vi kender 
tidspunkt for levering af trykledninger. 

 

Status - Etape 3 (Omegnens Fritidshaveforening) 

Vedr. d. aktuelle kloakering af etape 1/2 
I forbindelse med vores sugespidsanlæg, har vi behov for et sted at lede vandet fra anlæggene til. Da der ikke 
er noget vejafvanding el lign. i området har vi efter aftale med jeres bestyrelse fundet et par steder v. OF hvor 
vi kan lede vandet til et par grønne områder/lavninger i jeres område. Vi har fundet nogle arealer hvor det ikke 
skulle genere for meget. 
Derfor vil I muligvis kunne se at der ligger lidt slanger, men nu kender i årsagen.  Som i kan se af ovenstående 
har vi valgt at stoppe sugespidsanlæggene i sommerferieperioden, men de vil blive sat i drift igen efter 
sommerferien. 

 

Øvrigt: 

Ingen bemærkninger 



Kontaktoplysninger i sommerferieperioden: uge 28,29,30 
 
Envafors (SK Forsyning) 58 36 25 00 – kontaktperson Johnny Nielsen 
 
Zacho Lind:  tlf. 43 55 07 90 
 

 

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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