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Hej Alle 
 
Hermed SK Forsynings nyhedsmail nr. 11 vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed. Vi er nu i fuld gang igen, 
efter en veloverstået sommerferie. Vi nåede lige inden ferien at rykke til vores nye byggeplads længere nede af 
Broholmvej. Vi synes selv vi har fået en rigtig fin plads, med meget bedre plads til materiellet, eneste ulempe 
er at den ligger et stykke fra vores arbejdsområde hvilket betyder at vi kommer til at køre lidt mere frem og 
tilbage på Broholmvej, 
Selv om priserne stiger for tiden ( det gør de i den grad også inden for anlægsbranchen), er der stadig godt 
gang i hjulene rundt omkring, hvilket også rammer vores entreprenører på den måde at det er svært at skaffe 
folk til deres arbejdssjak. Vi kommer fremad, men ikke helt i det tempo som vi gerne ville.  
 

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 starter nu på fase 1 med styret underboring på Storkevej, Tranevej, Spættevej og Hejrevej. Vi vil inden den 
styrede underboring lave en række prøvegravninger for at tjekke at ledninger/kabler nu også ligger der hvor vi 
nogenlunde forventer. Den styrede underboring fylder en del når vi holder med maskinerne, men til gengæld 
tager det typisk ½ til en hel dag pr. sted hvis det altså ikke driller. Vi vil søge at tilrettelægge arbejdet således 
at I har omkørselsmuligheder (Storkevej/Tranevej). På de blinde dele af vejene kan det selvfølgelig ikke undgås 
at vi spærrer noget, men igen det det skulle ikke tage alt for lang tid, og vores entreprenør vil prøve at sikre at 
der ikke er nogen der bliver spærret inde med bilen. 
Til jeres info så har vi inden ovenstående arbejde blev igangsat haft en gennemgang af jeres veje med 
grundejerforeningen og kommunen, således at vi kender tilstanden af vejene inden vi går i gang. Vi holder i 
øvrigt også et afsluttende vejsyn når alle vores arbejder (inkl retablering) er udført. 
 
 
De veje/områder entreprenøren arbejdede på før sommerferien fortsætter vi med her efter sommerferien. Vi vil 
gerne gøre disse veje så færdige at alle ledninger/brønde/skelbrønde bliver etableret. Herefter vil kun gravning 
for el+ styreskabe mangle. Vi arbejder i den næste uge fortrinsvis på Vagtelvej og Broholmvej 71-73A og 
Broholmvej 135-135D (den lille stikvej) og Svanedammen. Vi nedborer muligvis også den første minipumpe på 
Musvågevej, (kun et stk.) hvis entreprenøren har tid/mandskab til dette. 

Vores entreprenør påregner ikke at etablere yderligere sugespidsanlæg i den kommende uge, da dem vi 
allerede har dækker vores kommende arbejder rimeligt godt. 

 

Status - Etape 3 (Omegnens Fritidshaveforening) 

Ikke nogen mødeaktivitet siden sidst. Vi forventer at holde et nyt møde i løbet af efteråret. 
 
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. 

 

Øvrigt: 

Ingen bemærkninger 



Kontaktpersoner 
SK Forsyning 
Navn Telefon E-mail Arbejdsområde 
Anders Florup Nielsen 5836 2566 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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