Status pr. 1. juli 2016 for kloakarbejdet i Vestergade i Bælum
Status
Kloakarbejdet i Bælum har nu stået på i ca. et par måneder, og der er lagt ca. 180 m hhv.
spildevandsledning og regnvandsledning. Der hvor der nu er lagt hovedledninger, vil der efterfølgende blive
lagt stikledninger ind til de enkelte grunde.
Projektet kører med en tilfredsstillende fremdrift. Senere på året kan det måske blive nødvendigt at
arbejde med to entreprenørhold for at øge fremdriften og få projektet afsluttet i indeværende år som
planlagt. Hvis det bliver aktuelt, vil der blive informeret om det.
Kloakarbejdet vil i en periode medføre nogle gener i Bælum. Dog er det vores indtryk, at borgerne i byen
tager det meget pænt, idet vi kun har fået få henvendelser vedr. kloakarbejdet. Det er vi selvfølgelig
tilfredse med, og vi vil selvfølge fortsat i samarbejde med entreprenøren bestræbe os på at begrænse
generne mest muligt.
I takt med at kloakarbejdet skrider frem, kommer Rebild Forsyning ud til den enkelte grundejer for at aftale
placering af skelbrønde på grunden samt for at få en ”kloaksnak” i forhold til den enkelte grund.
På en delstrækning i Vestergade har det været nødvendigt at fjerne den eksisterende fjernvarmeledning og
lave midlertidigt forsyning. Når de nye kloakker er lagt ned, lægges der en ny fjernvarmeledning på
strækningen mellem Torvet og entreprenørens skurvogne. Dette arbejde forventes udført i midten af
august.
Tung trafik
Tung gennemkørende trafik har indtil nu kunne passere kloakarbejdet. Dog arbejdes der af
sikkerhedsmæssige årsager på, at det fremadrettet kun vil være tilladt for bussen og tunge køretøjer med
ærinder i byen at passere kloakarbejdet. Den tunge trafik forsøges midlertidig omlagt uden om byen via
alternative ruter.
Sommerferie
Entreprenøren holder som udgangspunkt sommerferie i ugerne 28-30, dog kan der forekomme mindre
anlægsaktiviteter i uge 30. I ferieperioden vil entreprenøren løbende tilse byggepladsen for at sikre, at
skiltning, vejens tilstand m.v. er ok.
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