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Information om den forestående separatkloakering i Hvam
Først vil vi gerne beklage at projektet har trukket ud, men vi har haft
udfordringer med at finde de helt rigtige løsninger for den fremtidige
regnvandshåndtering i Hvam.
Vi har derfor også besluttet, at der er en sidste chance for at indsende
vedlagte erklæring i underskrevet stand, hvis du/I ønsker at benytte jer af
muligheden for udtræden for tag- og overfladevand.
Vi skal blot have modtaget erklæringen i underskrevet stand senest den 27.
april 2020.
Efter denne dato er projektet så langt, at det ikke længere vil være muligt at
overveje udtræden med tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
Projektet:
Vedlagt dette brev er tegninger af det projekt, der skal udføres i Hvam. Der er
også billeder af de render der skal krydse fortovene for at lede regnvandet fra
de enkelte ejendomme ud på vejen.
Løsningerne for sidevejene på Bisgårdvej har været en udfordring pga.
bagfaldet på en del af dem. Men også her er løsningen nu på plads.
Ud for alle sideveje på Bisgårdvej fjernes det gennemgående fortov.
Hermed kan halvdelen af sidevejene etableres med fald mod stamvejen.
På de resterende veje, bliver der lagt en ledning, der leder vandet ud til et rør
under grøften langs stamvejen. På de sideveje der får denne løsning,
etableres en rist, der leder vandet væk fra overfladen.
Grundejerne skal alle steder fortsat lede regnvandet ud på overfladen til
vejen.
Sidevejene afsluttes med ny asfalt.
Alle grundejere vil blive kontaktet efterhånden som projektet skrider frem,
med de nærmere detaljer i projektet i nærheden af netop din/jeres ejendom.
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Hver ejendom får ét tilslutningspunkt ved fortovskanten og den endelig
placering af denne er netop noget af det der skal drøftes med jer undervejs.
Der bliver i fremtiden regnvandsbassiner i begge ender af byen – mod
Borbjerg vil bassinerne være integreret med det eksisterende gadekær, så
det også i fremtiden kan være et rekreativt samlingssted. Tegningen er stadig
en principtegning da den endelige placering af det østligste bassin ikke er helt
på plads endnu.
Bassinet i den vestlige ende af byen vil kun være vandfyldt i regnvejr og ellers
være det vi kalder et tørt bassin.
På Rydevej ledes regnvandet til en grøft, hvor det nedsiver og ellers løber
videre til Torsdal Bæk.
Fortovene på Rydevej og Hvamvej bliver rettet op så der bliver mere plads til
regnvand på vejene. Fortovene bliver anlagt med maskinudlagte sten.
Chikanerne på Hvamvej bliver erstattet af regnbede.
Det ene fortov på Bisgårdvej erstattes af en grøft, men der lægges en række
græsarmeringssten imellem grøften og haverne så det bliver muligt at klippe
hæk osv.
Der kan komme små rettelser til tegningerne, fx hvis der kommer nogle krav
fra myndighedstilladelserne, der ændrer på udformningen af nogle af
anlæggene.
Tidsplan:
Så snart Covid-19 tillader det går udførelsen af projektet for alvor i gang.
Vi skal have en del tilladelser i hus omkring bassinerne og projektet i det hele
taget, men vi satser på at bassinerne bliver det første der skal etableres.
Men som sagt vil du/I blive kontaktet når vi nærmer os din/jeres ejendom.
Er der spørgsmål kan vi træffes på hovednummeret 96127300 eller email:
info@vestforsyning.dk
Følg endvidere med på
https://www.vestforsyning.dk/spildevand/kloakseparering-i-hvam-mejeriby/
hvor de gældende tegninger samt tidsplan vil blive lagt op efterhånden som
myndighedsgodkendelserne kommer til os.
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Vi ønsker jer alle en god Påske
Venlig hilsen
Jette Fleng Christensen

Susanne Kirkgaard-Sehested

Spildevandschef

Projektleder / ingeniør spildevand

Bilag:
Erklæring om udtræden for tag- og overfladevand
Oversigtstegning hele projektet
Bassintegning østlige bassin
Bassintegning vestlige bassin
Billeder af render i fortov
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