
 

Nyhedsbrev nr. 3 vedr. Projekt: Regnvand til Vejlen 

 

Rudkøbing, den 15. december 2017 

 

Projekt: Regnvand til Vejlen er ved at være igennem de første tre del-etaper.  

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

smattede veje og materialer.  

 

Vejret er ligeledes en afgørende faktor for, om der når at blive lagt asfalt på inden jul/nytår.  

Asfalt kan kun ligges ud i minimum 5 graders varme. Derfor afhænger det meget af, 

hvornår det nærmeste asfaltværk vælger at holde vinterlukket. Asfalt kan ikke transporteres 

alt for langt uden den taber sin temperatur og bliver for dårlig.   

 

Parkeringspladsen ved Langelandshallen har fået mange klager, og vi kan kun beklage 

rodet og opfordre til, at man har tålmodighed mens anlægsarbejdet står på. 

Parkeringsarealet vil i første omgang ikke blive asfalteret, da det stadig i 2018 vil skulle 

bruges som byggepladsareal, og fordi der arbejdes på evt. at lave ændringer i 

udformningen af arealet. Det forventes dog, at skurvogne flyttes væk fra pladsen og op til 

busstopstedet på græsarealet, så der bliver lidt mere plads ved hallen. 

 

Her i december er der trafikale ændringer på Ringvejen, da gennemkørsel på stykket 

imellem Spodsbjergvej og Jens Winthers Vej via Skovbakken helt lukkes. Det er i uge 50 og 

evt. de første dage i uge 51 kun muligt, at komme ind til Nilssons Vænge fra Skovbakken.  

Forventeligt vil det så resten af året modsat, kun være muligt, at komme ind til Nilssons 

Vænge fra Jens Winthers Vej. Hold øje med skiltningen, som anviser kørselsmulighederne. 

 

 
 



 

I januar 2018 starter det nye arbejde op med etape E – Humblevej. Derfor opfordres folk til 

at tage en anden vej igennem byen end via denne vej. Arbejdet på Humblevej forventes at 

beslaglægge det meste af vejen og der vil derfor kun være plads til at trafikken kan køre i 

én retning af gangen. Se nærmere på vores tidsplan for hvor og hvornår vi graver i 2018.  

 

I løbet af 2018 opstartes arbejdet på de resterende etaper, hvor især etape C – 

Skovbakken – vil give trafikale udfordringer, da hele vejen skal laves om.  

Her renoveres både vand- og varmeledninger, foruden det at kloaknettet skal separeres. 

Det vil derfor ikke være muligt at få sin bil frem til sin ejendom, og der henvises til at man af 

sikkerhedsmæssige grunde ikke parkerer for tæt på arbejdsområdet og i øvrigt overholder 

færdselsreglerne herfor. Det vil være muligt at komme frem til sin ejendom ved at gå på 

plader, som lægges ud. Det gælder også, at fortovet skal laves om i samme ombæring. 

 

De ejendomme, hvor der skal udskiftes fjernvarmestikledning og føres nye ledninger ind i 

huset, vil skulle have en tæt dialog med fjernvarmeselskabet, så man kan ind til ventilerne. 

Arbejdet med fjernvarme og vand vil i perioder medføre, at der bliver lukket ned for disse 

forsyningsarter, dvs. der i løbet af en dag er lukket for varmen, så det igen kan tændes om 

aftenen, og det ikke vil være muligt at tappe vand fra vandhanen i evt. tidsrummet fra kl. 

7.00 til 15.00. Der vil dog blive orienteret nærmere om dette inden det bliver aktuelt. 

 

Der har være lidt tvivl omkring kloakarbejder på egen grund, og det uddybes derfor at:  

Ved separation vil man skulle frakoble alt regnvand på sit kloaksystem, og for de flestes 

vedkommende skal må også koble spildevandet om på et nyt stik. Det kan ses på 

tegningen, hvis der er lavet en rød stikstreg foruden den blå til regnvand. Det gamle 

spildevandssystem lukkes ned og ledningerne fyldes med sand, når perioden for separation 

afsluttes. 

 

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. 

 

Vi kan yderligere gøre opmærksom på, at regeringen tilsyneladende har godkendt, at 

håndværkerfradraget fortsætter i 2018, så der er der mulighed for at spare nogle penge på 

arbejdstimer.  

 

Med Venlig Hilsen 

 

Bygherrerne 

Langeland Vand ApS 

Langeland Spildevand ApS 

Langeland Kommune 

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.  

mailto:jib@langeland-forsyning.dk

