Orienteringsbrev, kloakarbejder Hovedgaden Hvalsø
Til beboerne på Hovedgaden.
Fors A/S, som har ansvaret for de offentlige kloakker i Lejre Kommune, er blevet opmærksom på,
at der er fejl på de eksisterende kloakker i Hovedgaden.
For ikke efterfølgende at skulle komme og udbedre disse, når Hovedgaden er renoveret, har Fors
A/S indgået aftale med Gottlieb A/S, som i forvejen arbejder for Lejre Kommune, om at
kloakarbejderne starter nu.
I vil i den kommende tid opleve følgende:
• TV-inspektion og spuling af kloakker
• Udskiftning af en regnvandsledning fra Søvej til Præstegårdsvej
• Etablering af nye stik og skelbrønde til regnvand. I den forbindelse vil Fors A/S koble
private tagnedløb på forsiden af ejendomme om, således at de er korrekt tilsluttet. Pga.
det korte varsel, afholder Fors A/S omkostningerne på Hovedgaden i Lejre. Der er
således ingen omkostninger for jer som grundejer i forbindelse med udbedring af de
offentlige kloakker.
• Imellem Præstegårdsvej og Skolevej er vi i gang med detailundersøgelser med henblik på
at undersøge, om den eksisterende kloak kan renoveres (med mindre opgravninger og
etablering af en ny kloak inden i den gamle), eller om det er nødvendigt at skifte den. Vi
har svar på dette om 1-2 uger.
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Tidsplan og plan for trafikafvikling
• Krydset Søvej/Hovedgaden laves midlertidigt lysreguleret og med 1 spor i uge 19
• Hovedgaden spærres imellem Søvej og Østergade i uge 19-21. Der er åbent for kørsel
mod syd.
• Fra uge 22 vil der være spærret for gennemkørsel imellem Østergade og Præstegårdsvej.
Vi sikrer, at Hovedgaden er åben enten mod syd eller mod nord, således at der er
mulighed for at køre til/fra ejendomme.
• Lejlighedsvis vil der være mindre arbejder imellem Skolevej og Præstegårdsvej. I
forbindelse med detailundersøgelserne, der vil være åbent for trafik imens.
• Fordi vi endnu ikke kender resultatet af detailundersøgelserne imellem Skolevej og
Præstegårdsvej har vi ikke endnu en samlet tidsplan for kloakarbejderne. Vi kommer
med en opdateret tidsplan og orientering om 3-4 uger.
Vi glæder os til, at I har nye kloakker og en pæn vej igen, og vi beklager de gener I måtte opleve
på grund af dette arbejde.
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