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Nyhedsbrev nr. 12 fra SK Forsyning 

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 sidste nyhedsbrev fortrinsvis arbejdet på de små sideveje til Broholmvej. Vi har nu på de 
fleste af disse veje både sat pumpebrønde, etableret hovedledninger og kloakstik med skelbrønde.  På disse 
sideveje mangler vi nu kun at grave for elforsyning, sætte styreskabe/kabelskabe og lave den sidste retablering 
af vejene. Da den første leverance af styreskabe er dukket op her for nylig, regner vi med at disse arbejder 
bliver udført her i den nærmeste fremtid.  
Musvågevej:  Vi har nu opsat sugespidsanlæg, og er påbegyndt sætningen af pumpebrøndene og 
gravearbejdet i den nordlige ende. Vi forventer pt. at gravearbejdet vil være afsluttet i starten af december.  



Vi er dog udfordret noget af grundvand som kan gå hen og forsinke arbejdet. En anden udfordring er pladsen. 
Gravearbejdet fylder en del i landskabet, og derfor har vi sikret ( med stor hjælp fra jeres naboer v. omegnens 
Fritidshaveforening) at der vil være ekstra indkørselsmulighed til Musvågevej via 
Svanedammen/Stenvendertoften og ligeledes adgang fra Sandløbernæsset til den nordlige ende af 
Musvågevej.    
På Storkevej og Tranevej vil vi i de kommende ca. 3 uger foretage styret underboring af trykledninger.  Selve 
boringen pr. sted tager 1 dags tid, så I vil opleve at boreudstyret ligger og flytter lidt rundt på jeres veje.  

 
Styret underboring – udført tidligere på Storkevej 

Vi har ligeledes påbegyndt forberedelserne på den sydlige del af Storkevej (1-43) til etablering af 
pumpebrønde. Derfor begynder entreprenøren at etablere de første sugespidsanlæg de kommende dage inden 
den senere etablering af pumpebrøndene. Etableringen af disse forventer vi pt. bliver opstartet medio uge 45 
(med forbehold for ændringer i tidsplanen       )Vi vil efterfølgende grave for hovedledninger og skelbrønde mv. 
i nov/dec.  
  
Retablering generelt: I takt med at vi får etableret kloakstik/skelbrønde vil hegn/stakitter der har været 
nødvendige at nedtage i forbindelse med gravearbejdet, løbende blive retableret.  Vi kigger selvfølgelig også 
på hvad der skal genplantes og græssås. Vi har pt. ikke lagt en endelig plan for dette, men typisk laver vi 
retablering i store klumper som det allersidste inden vi forlader et område. Vi er så langt henne på året så 
græssåning er begynder at blive vanskeligt, så der vil formentlig udestå nogle ting som vi kommer til at kigge 
på i foråret 2023. 

Vejene kigger vi selvfølgelig også på og får retableret løbende så meget vi kan, årstiden taget i betragtning. 
Der bliver formentlig også her ting der vil komme til at vente til foråret. 

  



 

Status - Etape 3 (Omegnens Fritidshaveforening) 

Vi har i den mellemliggende periode haft en rigtig god dialog med det landinspektørfirma (Skel.dk) som skal 
bistå jeres forening med den kommende udmatrikulering af parcellerne. Dette skal nemlig koordineres med 
vores efterfølgende arbejder således at vi får placeret skelbrøndene rigtigt i forhold til alle parcellerne. 
Envafors (tidligere SK Forsyning) vil i den kommende periode ligeledes påbegynde arbejdet med at finde en 
rådgiver som skal bistås os med projektet. Når vi har fundet rådgiver, vil planlægnings og projekteringsarbejdet 
for jeres område blive opstartet så småt, og vil formentlig forløbe i hele 2023 som minimum. 
 
Vedr. d. aktuelle kloakering af etape 1/2 
Som I måske har bemærket, havde vi for en kort bemærkning trukket slanger fra vores sugespidsanlæg over til 
området omkring Munkelukket. Denne løsning viste sig imidlertid ikke at fungere, og har derfor nu fjernet 
slangerne igen, og fundet et andet sted at udlede vandet fra vores sugespidser til.  
 
Som I kan se ovenfor, er I med til at hjælpe jeres naboer på Musvågevej til at kunne komme frem til deres 
sommerhus her i den kommende periode.  Det er vi rigtigt glade for at vi kunne finde en løsning på sammen 
med jeres bestyrelse.  
 

De steder hvor der har været gravet og flyttet afpærringssten mv. skal selvfølgelig nok bliver retableret igen 
når vores arbejder på Musvågevej er afsluttet.  

 

Øvrigt: 

Ingen bemærkninger 

 

Kontaktpersoner 
 
Envafors (tidligere SK Forsyning) 
Navn Telefon E-mail Arbejdsområde 
Anders Florup Nielsen 5836 2566 afn@skforsyning.dk Projektledelse 
    
 
Zacho Lind A/S 
Navn Telefon E-mail Arbejdsområde 
Klaus Møller 2338 4509  klm@zacho-lind.dk Projektleder 
Brian Pedersen 2163 3890 bp@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 Envafors hovedtelefon tlf. nr. 5836 2500 
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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 
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