
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Til interessenterne på Gyvelvej og Mellemvej (mellem Koglevej og Porsevej). 
 
Vandledningerne står foran en udskiftning. 
De fleste eksisterende ledninger er lagt i 1950-60 og det er nu tid for en modernisering. 
Det hele er en del af en større plan om udskiftning af alle vandledninger på sigt, for at kunne opretholde 
forsyningssikkerheden. 
 
Vi planlægger at starte op i uge 34 og forventer at være færdig efter 9 uger, med det forbehold at vejret kan påvirke 
tidsplanen. 
Der vil ikke blive arbejdet i efterårsferien (uge 42). 
 
Renoveringen består af en udskiftning af hovedledningerne i vejen, og vil foregå ved styret underboring på den del der 
ligger nord for Mellemvej. 
Det betyder, at der vil blive gravet nogle få huller, hvor der bliver boret i mellem og derefter trukket rør. 
Det er med til at mindske generne ved udskiftningen. 
Syd for Mellemvej vil ske ved relining. Det er en metode hvor man trækker en ny ledning inden i den gamle. 
Det betyder igen mindre opgravning. 
Dog skal der ske opgravning ved hvert enkel stikledning på hele strækningen. 
Alle stik skiftes ind til hovedventilen i målerbrønden 
 
Der må forventes uregelmæssigheder i vandforsyningen i perioden, men der vil altid være vand på til aften og i 
weekenden. 
Der kan ikke forventes farbar vej på hele strækningen for køretøjer i perioden, men det tilstræbes at minimere 
generne mest muligt. 
 
Arbejdet udføres af ApS Smedegården Nykøbing Sj. 
 
Man er velkommen til at ringe hvis der er spørgsmål; til kontoret eller til nedenstående mobilnumre. 
Allan Larsen: 2124 6548 
Jan Lyngberg: 2928 4361 
 
Med venlig hilsen 
Rørvig Vandværk I/S 
 

Rørvig Vandværk I/S 
Vandværksvej 18 
4581 Rørvig 
Telefon: 59 91 83 82 
Telefax: 59 91 86 10 
 
Kontortid: Mandag, tirsdag og 
torsdag kl. 10-12 

www.rorvigvand.net  --  e-mail: kontor@rorvigvand.dk 

Rørvig, den 19. august 2017 
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