NYHEDSBREV
Hej Alle
Hermed SK Forsynings nyhedsmail nr. 3 vedr. det kommende kloakeringsprojekt for Frølunde
Fed. December måned er generelt altid en travl måned ved SK Forsyning, specielt i år hvor
byggeaktiviteten er væsentligt højere end normalt. I skal dog ikke snydes for en sidste december
nyhedsmail inden året går på hæld. Vi har i perioden fra det sidste nyhedsbrev som blev sendt i
september arbejdet videre med projektet (specielt udbudsdelen) 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 ligeledes bistår os med at få
rundsendt denne infoskrivelse til medlemmerne via foreningens egen nyhedsmail således at så mange
som muligt får denne infoskrivelse.

Status for projekt

Status - Etape 1/2 (de private matrikler)
Vi har her i specielt i november og december lagt rigtigt mange timer i selve udbuddet af
anlægsarbejdet som er så stort at det er udført som et EU udbud, både for gravearbejdet og for
pumpeleverancen. Udbuddet har været udført i 2 steps. Først en offentlig prækvalifikation hvor SK
forsyning udvælger de entreprenører der efterfølgende giver pris, og herefter selve tilbudsfasen hvor
de prækvalificerede entreprenører afgiver tilbud. Vi har nu gennemgået det ret omfattende
tilbudsmateriale, og regner med at hvis alt går vel at kunne indgå kontrakt her i starten af det nye år.
Vores gode kollega Kim som har været en meget stor del af projektet, gik på pension her i efteråret.
Det betyder at vi pt. er undertegnede og Anne Line på projektet fra SK Forsyning, hvilket er lidt i
underkanten til et projekt af denne størrelse. Derfor arbejder vi pt. på at få assistance udefra til det
videre projektforløb.

Slidlaget på vores asfaltlapper på Broholmvej som vi skrev om i sidste nyhedsmail, er nu allerede
udført af Slagelse Kommune, så Broholmvej gerne skulle være klar til at Tour d. France rytterne kan
kigge forbi i 2022
.

Vi har ligeledes her i december måned været rundt og besøge en del af de ejendomme hvor det bliver
nødvendig at enten etablere ledninger, eller hustandspumpestationer inde på selve ejendommen. Vi er
endnu ikke nået hele vejen rundt så vi fortsætter med dette i starten af det nye år.

Hen over efteråret har min kollega Anne Line været travlt beskæftiget med at behandle henvendelser
omkring ønsker til placering af skelbrønde. I starten af det nye år vil vi gennemgå hele vores
tegningsmateriale og i den forbindelse tjekker vi selvfølgelig også op på skelbrøndsplaceringerne. Vi
vil fortsat tilstræbe at alle der har fremsendt ønske om ændret skelbrøndsplacering får en
tilbagemelding fra os.
Enkelte steder mangler vi stadig tilstrækkeligt med oplysninger for at kunne fastsætte dybden af
skelbrønden. Her kan det blive nødvendigt med supplerende undersøgelser, f.eks. ekstra opmåling,
tilsyn/gennemgang på stedet mv.

I månederne inden anlægsarbejdets start vil vi foretage udvendig fotoregistrering af alle
ejendommene. Fotoregistreringen er et krav fra vores forsikring, og har til formål at registrere de
eksisterende forhold inden vi går i gang med gravearbejdet. Vi regner med at fotoregistreringen skal
foretages af et eksternt firma.
Der vil senere blive udsendt særskilt mere detaljeret information omkring fotoregistreringen inden
opstart af denne.

Status - Etape 3 (Omegnens Fritidshaveforening)
Som vi skrev i sidste nyhedsmail, var det planen at forsyningen ville invitere repræsentanter fra
bestyrelsen i OF til en snak om projektet generelt, det videre forløb. Derfor mødtes vi d. 7. december
til en generel snak om projektet, og det videre forløb i forhold til OF.
Korte hovedpunkter fra mødet.:
Der arbejdes videre med den kloakeringsløsning hvor jeres ejendomme udmatrikuleres i selvstændige
matrikler (stadig med OF som ejer), hvorefter SK Forsyning sørger for at føre et spildevandsstik helt
frem til hver af de nye matrikler.
Det aftaltes ligeledes at SK ligeledes skulle undersøge mulighederne i forhold til den fremtidige
afregning af spildevandsafgift (via hovedmåler eller den enkelte parcels måler), og ligeledes

undersøge en række forhold omkring økonomi, (tilslutningsbidrag afdrags/lånemuligheder for
foreningens medlemmer)
Nyt op følgende møde aftalt d. 28. februar -2022
Vi regner pt. med at selve forundersøgelserne (geotekniske undersøgelser, opmåling (landinspektør el.
lign) samt den efterfølgende projektering vil blive påbegyndt i løbet af 2022. Der er pt. ingen
ændringer i forhold til forventet anlægsstart, dvs. anlægsarbejdet for denne del tidligst bliver 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.
Øvrigt:
Vi forventer at udsende den næste mail i løbet januar/februar måned.
Kontaktpersoner
SK Forsyning
Navn
Anders Florup Nielsen
Anne Line Hansen

Telefon
5836 2568
5836 2646

E-mail
afn@skforsyning.dk
alh@skforsyning.dk

Arbejdsområde
Projektledelse
Skelbrønde mv.

Telefon

E-mail
teknik@slagelse.dk

Arbejdsområde
Myndighed - tillæg
spildevandsplan

Slagelse Kommune
Navn
Miljø ,Plan og Teknik

58573376

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

Fra Klubhuset: Andevig 1A, 4220 Korsør
Formand: Palle Orth,
Kasserer: Anne Bruun,
Næstform./Sekretær: Heidi Boddum,
Bestyrelses medlem Carsten Kraiberg
Bestyrelses medlem Kim Sørensen

E-mail: of.frolunde@gmail.com
Mobil: 20 44 14 57, E-mail: palle.of.frolunde@gmail.com
Mobil: 51 94 14 62, E-mail: annebruun.of.frolunde@gmail.com
Mobil: 22 43 80 37, E-mail: heidi.of.frolunde@gmail.com
Mobil: 23 23 38 47 E-mail: carsten.of.frolunde@gmail.com
Mobil: 26 35 08 49 Email: kim.of.frolunde@gmail.com

