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Kloakerinq af Bildss Strand

I forlengelse af SK Forsynings spildevandskloakering af sommerhusomrAderne

langs Musholm bugt er turen nu kommet t i l  Bi ldso Strand. Kloakeringen folger

Slagelse Kommunes Spildevandsplan 201 0-2020.

Sidst I modtog orientering om projektet var i april 2014, hvor I modtog I et generelt

informationsbrev omkring "Kloakering i Still inge og Bildss Strand". Da kloakeringen

af Still inge Strand bliver afsluttet her til sommer, gAr vi nu i gang med, at plan-

legge kloakeringen af Bildss Strand (se tidsplan til hojre).

ProjeitcAen-afBitMtraird bliver gennenrfort i lsb,eb af forAret 2O17.Sidst p&

forAret forventer vi, at kunne sende et brev til hver enkelt lodsejer med den plan-

lagte skelbrondsplacering. Herefter vil det i en periode vare muligt, at komme

med onsker om flytning af skelbrsnden.

I efterAret 2017 udbydes projektet og en entreprenar velges. Anlagsarbejdet

forventes pAbegyndt i forAret 2018 og afsluttet isommeren 2019.

I kan orientere jer om anlagsarbejdets status, pA SK's hjemmeside

www.skforsvninq.dk, hvor i ogsA vil kunne finde andre nyttige informatio-

ner.

Det er planen, at der afholdes et informationsmsde om projektet, formentlig

sidst pA Aret. Yderligere information om dette mode, vil blive fremsendt.

Har I sporgsmAl, er i velkomne til at kontakte mig, eller SK Forsyning (se kon-
taktinfo nederst).
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