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Vedr. kloakering af sommerhusområde – første etape 
 
Hedensted Spildevand er nu tæt på at kunne påbegynde arbejdet med at anlægge nye kloakker og 
brønde i jeres sommerhusområde. 
 
De seneste måneder har vi ikke mindst brugt på en grundig undersøgelse af jordbundsforholdene. 
Dette arbejde er nu tæt på at være afsluttet, og herefter mangler de sidste nødvendige opmålinger. 
Vi forventer derfor at kunne påbegynde kloakeringen i begyndelsen af september 2019, hvor 
opgravningen af de første veje og stier vil gå i gang. 
 
Det første delområde bliver området omkring Bjørnsknudevej. Dette område udgør ca. en fjerdedel 
af det samlede område, der skal kloakeres. Vi har endnu ikke en præcis tidsplan for den resterende 
del af arbejdet, men den vil blive lagt på hjemmesiden hspv.dk/projekter, så snart den er på plads.  
Vi skal dog igen understrege, at enhver tidsplan ved et projekt af denne størrelse rummer en vis 
usikkerhed. Derfor vil tidsplanen løbende blive opdateret på hjemmesiden. 
 
Som tidligere lovet vil vi gerne indkalde de berørte lodsejere til et orienterende møde om projektet, 
inden vi går i gang, hvor der kan stilles spørgsmål til projektet og hvad det betyder for jeres hverdag, 
jeres adgang til området m.m. Datoen er endnu ikke fastlagt, men vi forventer, at det bliver i løbet af 
august – herefter får I naturligvis besked. 
 
Har du allerede nu spørgsmål, er du velkommen til at skrive til os på projekt@hspv.dk eller ringe på 
76 74 92 72. 
 
 
Med venlig hilsen 
Hedensted Spildevand 
 
 
Lasse Røjkjær Toftebjerg, ingeniør 
 
PS: Mange har allerede tilmeldt sig vores SMS-service, hvor du får en SMS, når vi har lagt noget 
nyt om projektet op på vores hjemmeside.  
 
Du kan nå det endnu – via hspv.dk kan du indtaste dit navn, sommerhusets adresse, dit 
mobilnummer og din e-mail. Så hører du direkte fra os, når vi har nyt at fortælle. 
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