Status pr. 24. august 2016 for kloakarbejdet i Vestergade i Bælum
Der er nu lagt ca. 250 m hhv. spildevandsledning og regnvandsledning, og der er lagt stikledninger ind til
enkelte ejendomme.
Der arbejdes i øjeblikket i meget store dybder, hvilket gør arbejdet mere besværligt og tidskrævende. Dog
vil kloakarbejdet snart komme ud af det dybe område, hvorefter fremdriften bliver hurtigere igen.
For at holde fremdrift i kloakarbejdet starter der endnu et gravehold op fra starten af uge 38. Dette
gravehold starter fra Skovhusevej og arbejder i vestlig retning. Det andet hold, der er i gang nu ud for
Vestergade 8, arbejder videre mod vest hen mod Skovhusevej. Samlet set betyder denne fremgangsmåde,
at anlægsarbejdet kan afsluttes som planlagt.
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.
Der udføres også fjernvarmearbejde i øjeblikket.
Der er sat lysregulering op en periode, fordi der arbejdes i en vejkurve nu. Lysreguleringen vil blive fjernet,
når oversigtsforholdene igen tillader det.
Det er fortsat vores indtryk, at borgerne i byen tager kloakarbejdet meget pænt, idet vi kun har fået få
henvendelser vedr. kloakarbejdet. Det er vi selvfølgelig meget glade for, og vi vil selvfølgelig fortsat i
samarbejde med entreprenøren bestræbe os på at begrænse generne mest muligt.
Tung gennemkørende trafik skal fortsat køre uden om Bælum, dog ikke busser og tunge køretøjer med
ærinde i byen.
I uge 36 forventes der udlagt asfalt på strækningen mellem Nørregade og Støberivej.
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