
Rørunderføringer 
 

 
 

De rør, der viderefører grøften, men går under indkørslen til jeres grund, skal I 

også sørge for at holde rene og åbne.  

Rørene er ofte ikke så store, så grene og blade der flyder med ind, kan lægge sig og 

stoppe underløbet. Kaniner kan finde på at kravle ind i vejunderføringer, særligt 

når der går sygdom i kaninerne.  

Hvis vandet ikke flyder, kan du starte med at stoppe riveskaftet igennem, for at 

lave hul. Bevæg skaftet frem og tilbage, så du får bevæget 

proppen. 

Grundejerforeningen har en slangevogn med 50 m slange, 

som I gerne må låne.  

På slangen er påmonteret et spulehoved, som 

sprøjter 1 stråle frem og 4 tilbage. 

Det eneste I skal gøre, er at klikke slangen fast på 

jeres vandhane – rul slangen ud, før den ind i 

røret – åben for vandet. Stille og roligt vil 

spulehovedet arbejde sig igennem røret og rense det. Husk at vandtrykket bliver 

mindre, hvis du kobler mere slange på. 

Du får fat i slangevognen ved at henvende dig til Steen på Vesten Bavnen 41. tlf. 

41288463. Steen er medlem af grundejerforeningen og bor fast på Fanø, så det 

skulle være enkelt at finde ham. Bestyrelsen er blevet enig om, at det koster et 

depositum på 100 kr. at låne slangevognen. Du kan låne den 1 døgn. Hvis alle dele 

er på vognen, når den bliver afleveret, får du selvfølgelig alle pengene retur. 
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De store vejunderføringer, der løber under Grøndalvej og i svinget ved Vesten 

Bavnen og over på den anden side af vejen, er udskiftet i 2019, og har 

dimensioner, der kan modstå øgede vandmængder og er forberedt på meget store 

regnmængder. Det er også her bredejerne, der har ansvaret for, at der ikke danner 

sig ”Bæverdæmninger”, som forhindrer vandet i hurtigt at løbe ind i røret og flyde 

videre. 

 
 


