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Det går fremad, men ikke lige hurtigt alle steder. 

 
Foto fra Fourmivej den 26. feb. 2014. 

 

Ifølge den seneste tidsplan, skulle arbejdet ved Fourmivej være afsluttet i uge 7 (14. feb.), men her mangler 

der fortsat en del, og entreprenøren har ved byggemødet den 26. feb. oplyst, at arbejderne ved Fourmivej 

nok først er afsluttet uge 12 – 13, dvs. omkring 24.- 28. marts. 

Til den tid, vil han desuden formodentlig fortsat mangle at få sat en spildevandspumpestation ved Fourmivej. 

Det er aftalt, denne først sættes, når grundvandsituationen er ”mest optimal” for dette arbejde. 

Entreprenøren kæmper fortsat med meget grundvand, og mere end han umiddelbart kan komme af med 

gennem de nye drænledninger. Det er i hvert fald en af årsagerne. 

Arbejderne ved Alkajavej er nu afsluttet, og her har entreprenøren også lavet flere stikledninger til diverse 

ejendomme. 

Alkajavej vil i en periode også fungere som midlertidig vej, idet der nu arbejdes i Horizonvej. Her er arbejdet 

lidt forud for tidsplanen. Efter planen skulle arbejderne i Horizonvej være afsluttet i uge 14. 

Det forventes at der foretages TV inspektion af både spildevandsledninger og drænledninger i uge 12 -13 på 

flere strækninger. 



Er der ingen problemer der kræver ny opgravning, vil man kunne påbegynde en retablering af flere 

vejstrækninger, f.eks. Themisvej og John Brights Vej. 

Eventuel projektændringer i etape 6. 

De store problemer med grundvandssænkningen betyder, at Orbicon og Lemvig Vand og Spildevand, 

sammen med entreprenøren har vurderet, om der hensigtsmæssigt kan foretages projektændringer i etape 

6 som skal udføres i 2014 (Slettevej, Ibsensvej, Charlottevej, Ll. Flyvholmvej, Hermodsvej m.m.) 

Det kan betyde, at pumpestationer skal flyttes, i forhold til de placeringer der hidtil har været planlagt. 

På nuværende tidspunkt forventer vi ikke, at det får betydning for drænprojektet. 

Stikledninger. 

Entreprenøren har lavet stikledninger til flere grunde. De enkelte ejendomme har dog ikke kunnet tilsluttes 

det nye kloaksystem endnu, da der fortsat mangler visse arbejder i området omkring Bragdøvej. 

Spildevandledningerne skal desuden tømmes helt for vand, og TV inspektionerne skal være afsluttet, og flere 

spildevandspumpestationer skal endelig afsluttes og opstartes, forinden entreprenøren kan foretage endelig 

tilslutning til spildevandsanlægget ved de enkelte sommerhuse.  

 
Her ses en lodsejerbrønd og at stikledningen føres ind til ejendommen. 

 



Det er altså ikke alt der går efter planen, og flere ting må ændres undervejs. 

Men et ligger fast!! 

Der er generalforsamling lørdag den 5. april – startende med en frokost kl. 12,30 – 

efterfulgt af generalforsamlingen kl. 14,00 i Harboøre Centret. 

Ønsker du/I at deltage i den gratis frokost, så er tilmelding nødvendig. 

Sidste frist for tilmelding til frokosten er torsdag den 27. marts 2014. 

Mød op og få de sidste nyheder, en hyggelig snak med din nabo m. fl. og følg arbejdet i Vrist Pumpelag. 

 

Tilmelding sker lettest ved at sende en af os en mail: 

Formand: 

Bendt Bjergaard Nielsen 
 

Send mail til Bendt Bjergaard Nielsen  

Næstformand: 
  

Svend Aage Larsen 
 

Send mail til Svend Aage Larsen  

Kasserer: 
  

Karsten Damm    Send mail til Karsten Damm  

Sekretær: 
  

Bjarne Glargaard 
 

Send mail til Bjarne Glargaard  

Bestyrelsesmedlem: 
  

Jens Hansen-Møller 
 

Send mail til Jens Hansen-Møller 

 

 

Med venlig hilsen 

- på vegne af bestyrelsen 

 

Bendt Bjergaard 

Formand for Vrist Pumpelag 

 

 

mailto:bb@fiberpost.dk
mailto:sal.vejle@gmail.com
mailto:bk-damm@mail.tele.dk
mailto:bjarne.glargaard@skolekom.dk
mailto:jens.hansenmoeller@cheminova.com

