
 

 

Nyhedsbrev nr. 2 vedr. Projekt: Regnvand til Vejlen 

 

Rudkøbing, den 25. oktober 2017 

 

Projektet vedr. regnvand til Vejlen tager form i området på Engdraget ved Langelandshallen. 

Vejrguderne har i en periode ikke været med os, og det har skabt udfordringer med vand i 

ledningsgravene, samt opblødning af jord- og grusmaterialer.  

 

Bl.a. grundet ustadige vejrforhold har vi netop nu påbegyndt arbejdet med det nye spildevands- og 

regnvandssystem uden for arealet ved Langelandshallen. I den forbindelse vil der blive spærret på 

Engdraget, således det alene bliver muligt med indkørsel fra Østergade og udkørsel ved Jens 

Winters Vej / Humblevej, dvs. at Engdraget i en periode bliver ensrettet. 

 

Vores entreprenør Arkil A/S gør sit bedste for at fremme arbejdet, så vi følger tidsplanen og bliver 

færdig med etape A + B i 2017. Der er allerede nu startet på Etape G bag Jens Winthers Vej, så 

tidsplanen i 2018 bliver mindre presset.  

 

Fra uge 45/46 forventes det, at Ringvejen vil blive spærret for gennemkørsel fra Spodsbjergvej til 

Jens Winters Vej / Humblevej. Denne spærring vil finde sted året ud. Det vil i perioder derfor ikke 

være muligt for beboerne på Ringvejen, at kunne køre bilen helt op til ejendommen eller ind i 

indkørslen. Vi henviser derfor til, at beboerne på Ringvejen finder parkeringsmuligheder i området, 

og beklager de gener dette måtte medføre for beboerne. 

 

I samme ombæring fraråder vi alt privatparkering på Langelandshallens parkeringsplads, da hallen 

i forvejen er presset meget på mængden af parkeringspladser til de besøgende. Arkil A/S har fået 

tilladelse til at anvende dele af pladsen til oplagring af maskiner og materiel. 

 

Har man evt. ønske om ændring af stikledningsplacering eller andre spørgsmål til projektet, er man 

velkommen til at rette henvendelse til projektleder, Jimmi Buch på tlf. 6351 6831, mail: 

jib@langeland-forsyning.dk eller ved personlig fremmøde hos Langeland Forsyning A/S, Nørrebro 

207A, 5900 Rudkøbing. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Bygherrerne 

Langeland Vand ApS 

Langeland Spildevand ApS 

Langeland Kommune 

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.  
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