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Hej Alle 

 

Hermed SK Forsynings nyhedsmail nr. 2 vedr. det kommende kloakeringsprojekt for Frølunde Fed.  Som i nok 

har bemærket er der godt gang i byggerierne rundt omkring i øjeblikket, hvilket naturligt nok også har skabt en del 

travlhed ved SK Forsyning. Derfor er den lovede august nyhedsmail blevet til en september nyhedsmail i stedet. 

Vi har i perioden fra det første nyhedsbrev som blev sendt i starten året arbejdet videre med projektet og vil 

nedenfor fortælle lidt generelt om status og hvad der skal ske i den kommende periode.  

Vi har aftalt med omegnens Fritidshave Forening at foreningen bistår os med at få rundsendt denne infoskrivelse 

til medlemmerne via foreningens egen nyhedsmail således at så mange som muligt får denne infoskrivelse.   

 

Spildevandsplan: (Sl. Kommune) 

Slagelse kommune har udarbejdet "forslag til tillæg 7 Kloakering af Frølunde Fed. 
Forslaget var oprindeligt forventet endeligt godkendt af byrådet d. 22. marts. Økonomiudvalget valgte 
imidlertid at udsætte den endelige beslutning da de ønskede en række forhold omkring Omegnens 
Fritidshaveforening nærmere belyst inden endelig godkendelse af tillægget. 
Forholdende blev belyst, og tillægget kom til fornyet behandling i økonomiudvalg og byrådet, og blev 
endeligt vedtaget på byrådsmødet d.  21/6-2021.  For yderligere information herom henvises til SL. 
Kommunes hjemmeside hvor dagsorden, referater inkl. bilag mv. kan findes. 
 
Det endelige vedtagne tillæg kan ses på Sl. Kommunes hjemmeside 
her:  https://spildevandsplan.slagelse.dk/   (klik på kassen hvor der står spildevandstillæg)  
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Status for projekt 

 

 

Status - Etape 1/2 ( de private matrikler) 
Vi er blevet lidt forsinket i forhold til selve udbuddet, men regner stadig med at vi har fået valgt entreprenører lige 

i starten af det nye år således at gravearbejdet kan starte i foråret 2022.  De tidligere etaper 1 & 2 ( de private 

matrikler) er nu samlet til en etape som vi nu udfører i en ombæring. Vi regner stadig med at være færdige med 

denne del i løbet af foråret 2023.  

De opgravninger vi tidligere har lavet på Broholmvej mangler stadig det sidste lag asfalt (slidlag) som lægges 

ovenpå de eksisterende udførte asfaltlapper.  Vi har lavet aftale med kommunen således at slidlaget bliver udført 

inden tour d. France 2022. Dvs. enten her i løbet af sensommeren/efteråret, eller i løbet af foråret 2022.   
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Vi er så langt med projektet at vi har udsendt skitser med forslag til placering af skelbrønde til en stor del af 

ejendommene. Dem vi mangler, vil blive udsendt i løbet af den kommende periode. Vi har allerede modtaget 

mange tilbagemeldinger på skelbrøndsplaceringerne og er i gang med at kigge på disse. Ønsker om 

skelbrøndsplacering vil vi i øvrigt helst have pr. e-mail ( kan sendes til Anne Line Hansen – alh@skforsyning.dk 

)hvis dette kan lade sig gøre.  Vi vil tilstræbe at alle der har fremsendt ønske om skelbrøndsplacering får en 

tilbagemelding fra os, men hav lidt tålmodighed. Da vi som sagt har fået rigtig mange henvendelser, kan der godt 

gå noget tid før vi vender tilbage, men vi regner vi at alle vil få en tilbagemelding her i løbet af efteråret. 

 

Ved nogle enkelte ejendomme, vil det blive nødvendigt at etablere hustandspumpestationer inde på selve 

ejendommen (Hovedsageligt langs Broholmvej). Ligeledes har vi nogle ganske få steder hvor det blive 

nødvendigt at anlægge enkelte af forsyningens hovedledninger indenfor privat matrikel. Alle de steder hvor dette 

bliver aktuelt vil vi tage direkte kontakt til ejendommen og komme ud og besøge jer og gennemgår dette grundigt 

med jer. 

 

Status - Etape 3 (Omegnens Fritidshaveforening) 

Med byrådets endelige godkendelse af tillægget til spildevandsplanen har politikerne i byrådet besluttet at jeres 

område skal kloakeres.  Som det ser ud pt., vil anlægsarbejdet for denne del tidligst blive startet op efter 

sommerferien 2023. Såfremt arbejdet i det første område bliver forsinket, vil det få indflydelse på 

opstartstidspunktet for etape 3. Vi vil selvfølgelig opdatere løbende om dette i takt med at projektet skrider frem.    

 

På baggrund af ovenstående vil forsyningen nu invitere repræsentanter fra bestyrelsen i OF til en snak om 

projektet generelt, det videre forløb. Når vi har de generelle forhold på plads, vil vi og jeres foreningsbestyrelse 

bedre kunne orientere om hvad kloakeringsprojektet kommer til at betyde for den enkelte ejendom. 
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Øvrigt: 

Vi forventer at udsende den næste mail i løbet november/december måned.  

 

Kontaktpersoner 

SK Forsyning 

Navn Telefon E-mail Arbejdsområde 

Anders Florup Nielsen 5836 2568 afn@skforsyning.dk Projektledelse 

Kim Larsen 5836 2566      kil@skforsyning.dk Projektering 

Anne Line Hansen 5836 2646 alh@skforsyning.dk Fotoreg, skelbrønde mv. 

 

Slagelse Kommune                                                                                                                           

Navn Telefon E-mail Arbejdsområde 

Tine Fehrmann 5857 4786 tifeh@slagelse.dk Myndighed - tillæg 

spildevandsplan 

                                                                   

                                                                                         

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

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Florup Nielsen 

Ingeniør 
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