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Projekt og sagsnr.: 

 
Spildevandskloakering af Grøndalområdet 
215993 

  
 

Bygherre: 
 
Fanø Vand 

  
 

Emne: 
 
Informationsmail om arbejdets stadie og konsekvenser til øvrige interessenter 

  
 

Dato: 
 
18. november 2021 

  
 

I næste uge bliver der lagt grus på Vesterengen 3-12, så vejen åbner op igen. Der lægges trykledning og 

vandledning fra Vesterengen 2 til krydset mellem Grøndalvej og Vesten Bavnen, mens der påbegyndes 

etablering af kloakledning på strækningen Grøndalvej 52-56.  

Da der skal lægges nye vandrør, er det desværre nødvendigt at der i den kommende uge er lukket for 

vandet på Grøndalvej 52-66.  

Det er fortsat forventningen at Vesterengen 3-12 vil være åbnet for færdsel og beboere senest i udgangen 

af uge 47 (næste uge), mens strækningen på Grøndalvej, forventes farbar ved udgangen af uge 48 (om 2 

uger).  
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Opfordring vedr. sommerhusudlejning! 

Når vi arbejder på en strækning, er der ikke adgang til sommerhusene. Derfor vil vi opfordre til at der ikke 

udlejes sommerhuse på de disse strækninger.  

 

I kan benytte disse ugentlige underretninger, og den foreløbige tidsplan, til at orienteringer jer om hvilke 

områder som er berørte.  

 

 

Omkørsel 

Der vil fortsat ikke være gennemkørsel fra Grøndal til Vesterengen, og omkørslen via Vestervejen. Se 

vedhæftede omkørselsplan.  

Denne omkørsel vil blive anvendt i hele perioden, hvor der arbejdes på strækningerne Vesterengen og 

Grøndal 56-66.  

Vejstrækningerne vil blive retableret løbende og afslutningsvis vil der blive udlagt et nyt lag stabilt  

 

Yderligere oplysninger og spørgsmål  

Hvis du har brug for flere oplysninger eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte 

undertegnede på tlf. nr. 4020 6816 eller e-mail cll@fuldendt.dk, eller bygherre Jens Brinch, Fanø Spildevand 

på tlf. nr. 40 98 64 84 eller e-mail jb@fanoevand.dk 

 

Venlig hilsen 

Fuldendt P/S 

Christina Løjtnant 

 

Vedhæftning: 

• 1.050 - Omkørselsplan 1 

• Kloaktracé - med foreløbig tidsplan 

Vær opmærksom på at etapeinddelingen og tidsplanen er opdateret.  
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