NYHEDSBREV
Hej Alle
Hermed SK Forsynings nyhedsmail nr. 4 vedr. det kommende kloakeringsprojekt for Frølunde Fed. Vi
har siden årsskiftet arbejdet hårdt på udbud/kontrakt, og har spændende og godt nyt som I kan læse
mere om længere nede i denne nyhedsmail. Vi har nemlig nu indgået kontrakt med både vores
kommende jord, og pumpeentreprenør som skal udføre etape 1/2.
Vi vil nedenfor fortælle lidt generelt om status og hvad der skal ske i den kommende periode for
projektet. Der vil formentlig komme nyhedsmails lidt oftere fremover i takt med opstart af
anlægsarbejdet nærmer sig.
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)
Som vi også skrev i sidste mail, er der pt. rigtigt godt gang i byggeaktiviteten mange steder.
Byggeaktiviteten afspejler sig naturligt nok også i prisniveauet. Dette har for vores aktuelle projekt
betydet at vores bestyrelse i SK Spildevand lige har skullet nikke til at projektet kunne fortsætte inden
der kunne sættes underskrifter på nogen kontrakter. Vi fik ok fra bestyrelsen d. 10. februar, og d. 11.
februar fik vi indgået kontrakterne med begge vores entreprenører.
Entreprenørfirmaet Zacho Lind A/S skal udføre jordentreprisen (gravearbejdet), mens Grundfos A/S
skal udføre pumpeentreprisen ( lev / montering af pumper inkl. elinstallationsarbejder).
I den kommende periode skal vi sammen med vores entreprenører have gennemgået projektet
sammen, og drøftet og planlagt det kommende arbejde. I den kommende periode skal vi ligeledes
have forskellige drøftelse med relevante myndigheder og andre aktører i området. Vi fik desværre ikke
lov af kystdirektoratet til at lave byggeplads hvor vi oprindelig havde tænkt. Vi har dog fundet en ny
placering, men den nye placering kræver en fornyet landzonetilladelse som vi allerede har søgt om. Vi
kender pt. ikke tidshorisonten, men planen er pt. stadig at anlægsarbejdet starter omkring påske,
under forudsætning af vi får landzonetilladelsen.
Vi er stadig en smule presset på bemandingssiden ved SK, da vi stadig er undertegnede og min
kollega Anne Line på projektet. Vi arbejder stadig på at få ekstern assistance til at hjælpe med
projektet. Anne Line har her i starten af året lagt mange timer i at gennemgå tegningsmaterialet, og vi
er godt i gang med at få opdateret tegningerne ved vores eksterne tegner. Vi har ligeledes været ude
at besøge de fleste ejendomme som skal have husstandspumpestationer, på nær nogle enkelte som vi
vil forsøge at få besøgt her i den kommende tid. Vi skal ligeledes have fulgt op på de besøg vi allerede
har lavet .
Fotoregistrering:
Vi har nu lavet en aftale med det rådgivende ingeniørfirma In-situ Consult som skal hjælpe os med at
få foretaget udvendig fotoregistrering af alle ejendommene i etape 1/2 inden anlægsarbejdet
opstartes.
Vi udsender særskilt brev pr. post til jeres hjemadresse med yderligere information om
fotoregistreringen. Vi har ligeledes til jeres info vedhæftet brevet til denne infomail, da vi ved at der
kan gå lidt tid før det fysiske brev dukker op med posten. I brevet er der ligeledes en varsling af vores
kommende gravearbejde jf. byggelovens §12. Vi skal foretage denne varsling da det er et krav i
forhold til SK Forsynings forsikring på opgaven.

Fotoregistreringen vil blive startet op i løbet af næste uge (uge 8), så her vil i kunne støde på de flinke
medarbejdere fra In-situ Consult. I behøver ikke at være hjemme når fotoregistreringen bliver
foretaget, men hvis I ønsker at være til stede, eller er der særlige forhold vedr. adgang til jeres
ejendom, er I velkomne til at kontakte In-situ Consult for nærmere aftale. Kontaktinfo fremgår af
brevet.

Status - Etape 3 (Omegnens Fritidshaveforening)
Ikke noget nyt i for hold til sidste nyhedsbrev nr. 3
Vi har aftalt opfølgende statusmøde med hovedforeningen og lokalbestyrelsen d. 28. februar . Emner
til dette møde er blandt andet drøftelse af muligheder for fremtidig afregning af spildevandsafgift ( via
hovedmåler eller den enkelte parcels måler) samt forsat drøftelse muligheder i forhold til økonomi (
tilslutningsbidrag afdrags/lånemuligheder for foreningens medlemmer).

Øvrigt:
Vi forventer at udsende den næste mail i løbet marts 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

58573376

teknik@slagelse.dk

Arbejdsområde
Myndighed - tillæg
spildevandsplan

Slagelse Kommune
Navn
Miljø ,Plan og Teknik

Der henvises i øvrigt til SK Forsynings hovedtelefon tlf. nr. 5836 2500
Med venlig hilsen
Anders Florup Nielsen
Ingeniør

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

