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Fiskesøen

Sediment

Den store mængde vand der er faldet i
den forløbne måned, har forårsaget store
oversvømmelser i og omkring den
tidligere fiskesø.

Der er stadig sediment (fint mudder)
tilbage i den tidligere fiskesø som skal
køres til bassinet på det tidligere
dambrugsareal.

På grund af den megen nedbør er
arbejdet nord for Bygaden midlertidigt
indstillet. Arbejdet bliver genoptaget, så
snart det er muligt at færdes på arealet.

Sedimentet i bassinet lader til at afdræne
efter planen, så det til foråret kan indbygges i dammene på dambrugsarealet.

Selv om det nye slyng i fiskesøen har
været oversvømmet, kan det, nu vandet
er ved at trække sig tilbage, heldigvis
konstateres, at der ikke er sket de store
skader.
Efteråret, med dets risiko for store
mængder nedbør, er langt fra ideelt til at
gennemføre anlægsarbejdet. Oprindeligt
var det da også planen, at det skulle have
været udført over sommeren. Men desværre måtte starten udskydes, til der forelå
en afgørelse på den klage, der var indgået
over projektet. Holder vejret nogenlunde
tørt resten af året, regner entreprenøren
dog fortsat med, at arbejdet med åen bliver
færdiggjort i år.

Stryg neden for Bygaden
Entreprenøren regner med at starte
opbygningen af stryget nedstrøms
Bygaden, så snart vandstanden i åen
falder en smule.
Klækkehuset
Klækkehuset er fjernet, og hullet bliver fyldt
med sand, så snart vandet er trukket ud.
Ingen adgang til byggepladsen
Adgang til byggepladsen – både nord og
syd for åen - er forbudt af hensyn til sikkerheden. Der er derfor blevet sat hegn op
langs Bygaden og landevejen.
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