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Ca. 100 sommerhusejere
Nedenstående spørgsmål blev stillet af sommerhusejerne i forbindelse med det
afholdte informationsmøde vedr. Bildsø Strand, etape 6.2.
Hvad kan dæksler på skelbrønde tåle af last?
Svar: Dækslerne kan tåle op til 40 tons så man kan uden problemer køre hen over det.
Det er et kørefast dæksel.
Hvad skal der ske med den gamle septictank el. samletank i forbindelse med tilslutningen?
Svar: Den skal nedlægges i forbindelse med kloakmesterens tilslutningsarbejde. Der er
flere muligheder – kan f.eks. tilfyldes, ombygges til gennemløbsbrønd eller bruges til opsamling af regnvand. Snak med jeres egen kloakmester om mulighederne.
Vil projekttegningerne blive tilgængelige i digital form?
Svar: Nej, da projekttegningerne løbende bliver revideret undervejs i projektet. Når hele
Bildsø (begge etaper) kloakeringsprojektet er afsluttet vil de udførte ledninger kunnen ses
via SK forsynings hjemmeside (ledningsportal).
Der er mange dræn i området hvad gør i for at passe på disse?
Svar: Alle kendte informationer (fra grundejerforeninger mv.) om placering af dræn er
indtegnet på projekttegningerne. Evt. overgravede dræn registreres og repareres selvfølgelig.

Støjer minipumpestationerne?
Svar: Det er ikke vores erfaring at der er støjgener. Minipumperne kører typisk få gange i
døgnet nogle få minutter ad gangen.
På hvilken side af Stendyssevej lægges kloakledningen?
Svar: Vest for østersvej anlægges kloakledning som gravitationsledning midt i vejen.
Øst for Østersvej anlægges kloakledning som trykledning i vejens sydlige side
Beskæring af udragende bevoksning over vej, er det 4m i højden
Svar: Det er Slagelse kommune der fastsætter retningslinjer. Vejledning kan ses på
kommunens hjemmeside: https://www.slagelse.dk/borger/bolig-og-affald/minbolig/grundejeres-pligter/beskaering-af-beplantning
Nedenstående principskitse er fra kommunens egen hjemmeside:

Hvordan vil adgangsforholdene være i området omkring juleferien?
Svar: Eftersom entreprenøren også holder juleferie vil han sørge for at der er ryddet så
meget op som muligt, og ligeledes at huller så meget som muligt er dækket op således
der er adgang.

