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Som i nok har bemærket har der her i foråret været en smule stille fra forsyningens side vedr. kloakeringsprojektet for Frølunde Fed, og flere er forståeligt nok begyndt at efterspørge en status en status for kloakeringen.
Status tillæg til spildevandsplanen:
Tillægget til spildevandsplanen var oprindeligt planlagt at komme til endelig godkendelse i økonomiudvalg og
byrådet sidst i marts. Økonomiudvalget valgte imidlertid at udsætte sagen da de havde en række forhold i forbindelse med tillægget de gerne ville have belyst lidt bedre.
Som det ser ud pt, vil tillægget blive genbehandlet i økonomiudvalg og byråd her i juni måned til endelig godkendelse.
Eftersom tillægget er plangrundlaget for kloakeringsprojektet, betyder udsættelsen også at SK Forsynings
anlægsarbejder bliver skubbet i forhold til tidligere udmeldt forventet opstart.
Kort status om projektet
Pga. ovenstående har vi valgt justere på projektet således at forsyningen i første omgang kun udfører kloakeringen for den private del af Frølunde fed (tidligere benævnt som etape 1 &2).

Anlægsarbejdet forventes udført i 2022/2023
Kloakledninger forventes udført i 2022(opstart i foråret
2022). Endelig retablering af veje/rabatter forventes udført i foråret 2023.

Som I har bemærket graver vi i øjeblikket på Broholmvej. Dette forventes afsluttet indenfor de kommende par
uger. Vi har valgt at lave dette nu af hensyn til Tour d. France som jo som bekendt kommer forbi jeres område i
2022.
Skelbrøndsplacering:
Vi er nu så langt med vores projekttegninger at vi nu påbegynder at udsende breve + tegning med forsyningens forslag til placering af skelbrønd. Dette vil blive udsendt løbende over den næste periode.
Der vil selvfølgelig være mulighed for at kommentere el. fremkomme med ønsker til anden placering. Vi kan
dog ikke love at alle ønsker kan imødekommes da der er rigtig mange hensyn der skal tages.
På en række ejendomme har vi ikke kunnet finde oplysninger om afløbsforholdene. Disse vil modtage specielt
brev da vi her meget gerne vil have en nærmere drøftelse om placering og dybde af skelbrønden.
Omegnens Fritidshaveforening:
Området der dækker Omegnens Fritidshaveforening (tidligere benævnt etape 3) vil nu blive udført som selvstændigt projekt efterfølgende. Udførselstidspunkt vil formentlig stadig være 2023/2024 som det ser ud pt.

Information – nyhedsmail
Vi har valgt at udsende denne info både som brev og som e-mail for at nå ud til så mange som muligt.
Løbende info om projektet vil fremover blive udsendt pr. e-mail i form af nyhedsmail. Vi forventer at udsende
næste nyhedsmail i august måned.
Ønsker du at modtage vores nyhedsmails fremover kan tilmelding ske til:
Anne Line Hansen pr. e-mail alh@skforsyning.dk
Når anlægsprojektet for alvor går i gang i 2022, vil nyhedsmailen blive anvendt til at informere løbende om
gravearbejdet flere gange om måneden således det er muligt at følge projektet undervejs.

Spørgsmål / kontaktpersoner
Skulle der være spørgsmål er i mere end velkomne til at kontakte nedenstående personer for yderligere info.
SK Forsyning - Anne Line Hansen, tlf. 5836 2646, e-mail: alh@skforsyning.dk
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