
Nyhedsbrev 19.11.2021 ang. Kloakering 

Kloakering 

Der sker meget for tiden i Grøndal. Selv om der var lidt forsinkelse med at komme i 

gang, da de rør der skulle bruges, var forsinkede, som så meget andet i denne tid – 

igen på grund af Corona. 

I anbefales at følge brevene fra vandværket på hjemmesiden, som opdateres hver 

uge. https://www.xn--grndalgrundejerforening-af1981-mbd.dk/diverse/sidste-nyt-

paa-igangvaerende-

kloakering/?fbclid=IwAR33olcqt_kQUdFgFhU1Fchdvf69wX5VBvjKDVWTHM8Wxyp

E7WH60uqzo5k 

Men nu er man godt i gang. Hvis I ikke helt har styr på hvor og hvor meget, der skal 

graves op, så indsætter jeg lige et kort. Den røde streg viser hvor langt de er nået. 

Billeder siger ofte mere end ord. 

Der står mange pumper, som pumper vandet ud til havet. 

 

 



  
  

  

  

 

 

Flere veje er nu gravet op, og der er en del omkørsel. 

 

  
Vesterengen 

Hvor der ikke er adgang for tiden. 
Hver grund sin målerbrønd 1 m inde på 

grunden 

 



 

 

Samlebrønden på Vesterengen Grøndalvej set fra Vesterengen, 

hHvor der ikke er adgang for tiden. 

 

Det er svært at se det bliver til vej igen. Men bare rolig, alt bliver som før. 

 

  
Et lille stykke af Grøndalvej set mod Vesterengen, 

og Grøndalvej til venstre 
Grøndalvej mod Vesten Bavnen 

 

 

  
Rør der bruges til grundvandssænkning, det hvide 

filter stikkes i jorden og suger vandet. 
Den anden ende kobles på pumpeslangen, og 
vandet sendes ud i havet. 

 



Det meget gravearbejde medfører også, at der af og til graves hul på de 

vandledninger, der allerede ligger i jorden. Det medfører, at der må pumpes endnu 

mere vand væk og lukkes kortvarigt for vandet til sommerhusene. Det manglende 

vand, strækker sig sjældent mere end 1/2 time. 

Gravearbejdet er på vej hen ad Grøndalvej. Bent Haldan, der står for gravearbejdet 

mener, at de kan nå hen til hjørnet ved Nålevej, og nå de sidste grunde ved hjørnet 

på Grøndalvej, inden jul. Rørene skal så køre igennem ”Skovly” ud til Strandvejen. 

Efter jul starter arbejdet op ad Vesten Bavnen, hvor det så er der og en del stikveje 

til venstre, der vil blive spæret af. Se kortet øverst. 

 Klitten vil dog være åben. 


