Vandforsyningsprojkt – Info marts 2022
Vi afgav endelig ordre efter generalforsamlingen 21.
Projektet skulle efter planen været startet ca. den 1. oktober 21 men, leveringsvanskeligheder af
vandmålere medførte mere end 1 måned forsinkelse.
Vi startede med Bækvej, hvor stikledninger til de gamle målerbrønde ikke lå som man normalt ville
forvente.
Nogle huse fik vand fra naboens stikledning så i starten brugte entreprenør alt for megen tid på at
finde disse og udføre dem efter reglerne.
Forsyningsledningen var i meget dårlig stand, den gamle ledning blev blotlagt og udskiftet i fuld
længde.
Det blev yderligere besværliggjort af, at der lå en skylleledning fra Broager Vandværk ovenpå den
gamle forsyningsledning, denne blev brugt da Broager Vandværk etablerede termiske vandanlæg i
Vemmingbund.
Askevej og kløvervænget havde ligeledes en meget dårlige forsyningsledning, som blev skiftet,
dog blev der her ikke brugt tid på at finde stikledninger og der var ikke så mange overraskelser
hvor huse var tilsluttet naboens stikledning.
Vi ved med sikkerhed, at der er 3 veje mere, som skal have udskiftet forsyningsledningen. Vi vil
inden kommende generalforsamling have undersøgt de resterende veje hvor der kan være tvivl.
Der blev under renovering af Askevej, Strandkroen og Kløvervænget skudt nyt rør under
Strandvejen da det eksisterende jernrør og anboringsbøjler ligeledes var i meget dårlig stand.
Efter udbedring af ovennævnte veje blev det for vådt for de lavt liggende veje. Næste vej blev så
Hasselvej, hvor der ikke skulle skiftes forsyningsledning og hvor vandstikkene var nemmere at
finde. Der var 2 som havde fælles stikledning. Dette blev udbedret efter reglerne.
Efter Hasselvej var der uoverensstemmelser mellem Vand Schmidt og grave entreprenøren om
deres andel af omkostninger og det førte til at samarbejdet ophørte. Det er ikke noget
Vemmingbund Vandforsyning har været involveret i, vi holder fast i kontrakten med Vand Schmidt
som har meddelt at de entrerer nu med Varnæs Maskinstation under samme betingelser.
Med den start vi oplevet, med 3 veje hvor det var nødvendigt at lægge nye forsyningsledninger, en
udskiftning af entreprenør under forløbet og så alt for meget regn i januar og februar har det været
meget svært at planlægge - men meget nemt at kritisere.
Det er vedtaget, at målerbrønde placeres i vejen, hvis bredden af veje tillader dette og så tæt på
skel som muligt. Dette medfører at brøndene ved behov kan tilses fra vejen uden at betræde
matriklen, ligeledes formindsker denne placering omkostning i gravearbejde og materialer. Højde
over terræn er for at undgå sand og grus falder ned i brøden ved åben brønd, højden på brøndene
vurderes enkelt vis og vil blive justeret efter følgende.
Vi håber vi kan få en måned med stabilt her i foråret, således vi kan komme videre inden det bliver
for befolket, da dette medfører gene, for både entreprenør og beboer.
Vi vil i god tid orientere hvor vi begynder og ellers vil der blive mere information på
generalforsamlingen.
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