Modtager:

DATO

19. april 2018

Invitation til borgermøde om pumpeløsning på vandløbet Holmen
Kom til borgermøde fredag d. 18. maj 2018 kl. 18.00 - 20.00 og hør nærmere om
pumpeprojektet ved vandløbet Holmen. Mødet afholdes i Svallerup Forsamlingshus,
Svallerup Landevej 19, 4400 Kalundborg.
Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg Kommune har besluttet at der skal arbejdes med en
pumpeløsning på vandløbet Holmen. Der skal derfor etablere et pumpelag, som kan anlægge og
drive en pumpe i vandløbet Holmen. Du modtager denne invitation fordi din ejendom er ligger
indenfor den kote som forventes at få glæde af en kommende pumpe og derfor er du omfattet
af forslaget til udgiftsfordelingen.
Ved mødet vil projektet blive gennemgået og der vil derefter blive afholdt stiftende
generalforsamling til Holmen Pumpelag.
Aftenens program:
18:00

Velkomst
v. Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget

18:10

Baggrund for projektet og arbejdet i arbejdsgruppen
v. Allan Kristensen, Kalundborg kommune og Ebbe Nørtved
Hansen, formand for "Fællesrepræsentationen af
grundejerforeninger i Bjerge Nordstrand og Svallerup Strand"

18:30

Præsentation af projektet - placering og teknik
v. Agrohydrologerne

19:00

Pause

19:10

Spørgetid

19:30

Dannelse af pumpelag

20:00

Afslutning
v. Jakob Beck Jensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget

Kalundborg Kommune er i gang med et godt samarbejde med en arbejdsgruppe bestående
af repræsentanter fra Holmen Vandløbslaug og områdets grundejerforeninger, omkring en
løsning for bedre afvanding af vandløbet Holmen.
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Arbejdsgruppen har arbejdet med et projekt, hvor der etableres en pumpestation og et
pumpereservoir før udløbet i Storebælt. Hensigten er, at vandet i Holmen kan pumpes ud
selvom vandstanden i Storebælt er høj og der er pålandsvind. Der er arbejdet med
overslag på anlægsudgifter og der er med konsulent hjælp fastlagt en kote, for ejendomme
som vil have gavn af en pumpe. Endeligt har arbejdsgruppen anbefalet et forslag til en
udgiftsfordeling mellem de berørte ejendomme.
En nærmere beskrivelse af pumpeløsningen samt referater fra arbejdsgruppemøderne kan
findes på Kalundborg kommunes hjemmeside under "Sandfrit udløb i Storebælt" eller via
dette link:
https://www.kalundborg.dk/Borger/Veje_teknik_og_miljø/Natur/Vandløb_og_søer/Vandløb.
aspx

Med venlig hilsen

Christian Sabber
Plan, Byg og Miljøchef

og

Jakob Beck Jensen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
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