
Nyhedsmail nr. 19                  16. jan. 2015 

Vi håber at I alle er kommet godt ind i det nye år – med alle de udfordringer det nu bringer. 

Vi var jo dårligt kommet ind i 2015 før vi kunne konstatere, at der er tale om et  VANDvittigt år. 

 
Foto fra Sylphidevej den 13. jan. 2015 

Aldrig før er der vist konstateret så store oversvømmelser i området ved Vrist. Det har været meget voldsomt, og det 

skyldes formodentligt et sammenfald af flere uheldige omstændigheder som stærk blæst fra vest i lang tid, de to 

storme ”Dagmar” og ”Egon”, samt store nedbørsmængder, og at vores nye drænsystem først er på vej til at skulle 

fungere nogle steder, medens der ved bl.a. Sylphidevej endnu slet ikke er gravet nye kloak- og drænledninger ned. 

 

Der er faktisk tale om meget store vandmængder inden for hele pumpelagets område – fra syd til nord. 

 
       Område langs diget og Arcticvej, 13. jan. 2015 



Vi håber at problemerne hurtigt aftager, idet der nu arbejdes på højtryk i Lemvig Vand og Spildevand for at få alle de 

pumpestationer der etableret, monteret med pumper og få disse sat i drift. 

 

Flere steder har det været rigtig kritisk som her ved Slettevej.

 
 

Det er nok en ringe trøst, men i det midtjyske er der tilsvarende store problemer, idet Gudenåen rigtig mange steder 

går over sine bredder og giver oversvømmelse til mange langs meget store dele af åen. 

 

Vejlby Kloakservice gjorde en stor indsats for at få alle kloakledningerne i etape 6 gravet ned i vejene inden jul. 

 

Der mangler endnu lidt arbejde i området, og ikke mindst retablering af vejene, så disse bringes i en rigtig god stand. 

 

Med pumper sat i drift i pumpestationerne for spildevand, skulle alle også have mulighed for at få lavet stikledninger 

og blive tilsluttet det nye system. Vi har haft kontakt til nogle husejere, der ikke har været bekendt med, at man selv 

skulle kontakte en kloakmester for at få lavet stikledning m.m. Med denne oplysning håber vi, at alle har indgået en 

aftale med en kloakmester om dette, eller at de får det gjort inden længe.  

 

Grundejerne i etape 5, skulle allerede nu have modtaget oplysning fra Lemvig Vand og Spildevand om at de skal lade 

deres ejendom tilslutte det nye system. Tilsvarende oplysninger får alle grundejere i etape 6 snart. Fristen for at blive 

tilsluttet plejer at være ca. ½ år. 

- og så lige en god lille historie  
Vi blev den 15. jan. kontaktet af et medlem fra Ll. Flyvholmvej der oplyste, at hun havde set, at der manglede en 

tagplade på et hus, og at der var trængt vand ind i huset. Hun håbede vi kunne hjælpe med at kontakte ejeren. 

Via vores liste med mailadresser blev der omgående sendt en mail til ejeren. Vi var dog ikke helt sikre på at vi havde 

den rigtige adresse, og ville derfor forsøge at ringe. Men ingen numre fandtes.  

Gode råd var dyre. Lemvig kommunes folkeregister blev kontaktet. Her oplystes, at ejeren var udrejst til Polen. 

 



Folkeregistret lovede dog at være behjælpelig med at sende oplysningerne om skaden videre via e-post til ejeren. Så 

var vi dog nogenlunde sikre på, at beskeden nåede frem. Vi bad samtidigt om, at man måske kunne være behjælpelig 

med at kontakte et nærtstående familiemedlem, som evt. kunne tage affære. 

 

Efter ganske kort tid fik vi en tilbagemelding fra ejeren, der selvfølgelig var glad for at nogen havde været så 

betænksom at forsøge at få fat på ejeren.  

 

Er det ikke rart at vide, at der i vores område er hjælpsomme folk, der gerne giver lyd, hvis der observeres 

problemer? 

 Så også fra pumpelaget skal lyde en tak til det opmærksomme medlem.  

- og vi har selvfølgelig været glade, for at kunne bidrage til, at skaderne kunne begrænses 

 

Generalforsamling i 2015.  
Du bedes allerede nu reservere lørdag den 28. marts 2015 til generalforsamling i Vrist Pumpelag. 

 

Traditionen tro indledes der med mulighed for at deltage i en gratis let frokost kl. 12,30 og efterfølgende er der 

generalforsamling kl. 14,00. Indbydelse med tilhørende dagsorden fremsendes inden længe. 

 

Etape 7 – vores sidste anlægsarbejde. 

 
Der arbejdes lige nu på at søge igangsat etape 7. Der er nu foretaget et nivellement af trixtankene i området der 

omfatter etape 7, så det sikres, at der kan skabes ordentlige afløbsforhold, men at det samtidigt forsøges undersøgt, 

om det eventuelt er muligt at hæve hovedledningerne lidt, og dermed undgå alt for store problemer med 

grundvandssænkningen under arbejdet. 

 

Det undersøges også, om det eventuelt med fornuft er muligt at ændre lidt på den hidtil foreslåede ledningsføring. 

 

Spørgsmål omkring eventuel nedlæggelse af baneoverkørsler, og dermed også omlægning af visse vejstrækninger, 

kan godt risikere at trække længere ud end det ønskes fra både pumpelagets og Lemvig Vand og Spildevands side.  

 

Det kan derfor måske være relevant, at visse ledningsstrækninger ikke kommer til at ligge i vejarealer. Såfremt det 

bliver tilfældet, vil grundejeren selvfølgelig blive informeret om dette, og man vil fra Lemvig Vand og Spildevands side 

forsøge dette afklaret strækning for strækning. 

 

Som det ser ud lige nu, forventer man at anlægsarbejdet med kloak og dræn genoptages ved de øst-vest gående 

strækninger af Themisvej som noget af det første, og at dette sker primo februar – såfremt vejret i øvrigt tillader det. 

 

I fortsættelse af arbejdet med at søge projektet for etape 7 optimeret mest muligt, vil der hurtigst muligt derefter 

blive udarbejdet en tidsplan der er så realistisk som muligt.  

 

Det er desuden aftalt med Lemvig Vand og Spildevand, at Vrist Pumpelag, skal være behjælpelig med at udsende 

nyhedsmail. Så alle er bedst muligt orienteret om både det der er sket, men ikke mindst hvad der kommer til at ske. 

 

Desuden har det været drøftet, at man vil forsøge at informere endnu bedre, til både ejere og gæster der kommer til 

området. 



Vi håber meget, at de vandlidende arealer hurtigt vender tilbage til mere normale forhold, og at der ikke er sket 

større skader på grund af den høje vandstand, eller på grund af ”Dagmar” og ”Egon”. 

 

 

Her ser du lidt flere af indtrykkene fra Vrist den 13. jan. 2015.  

 
Sylphidevej    Sylphidevej 

 
Sylphidevej                                                         For enden af Fourmivej set fra diget 

 
Enden af Fourmivej set mod nord                                                                   Enden af Fourmivej set mod syd og mod Arcticvej 

 
Ved Arcticvej 

 

 

Med venlig hilsen 

og på gensyn til generalforsamling 

den 28. marts 2015 
 

- på vegne af bestyrelsen for Vrist Pumpelag 

Bendt Bjergaard 

Formand for Vrist Pumpelag 

bb@fiberpost.dk 
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