Kære grundejerforening
Vi skriver til jer, for at orientere jer om hvilke tiltag, Varde Forsyning A/S
forventer at gennemføre på renovationsområdet og spildevandsområdet i løbet
af 2014.
Affaldsområdet
Udskiftning af sækkestativer
Varde Forsyning A/S arbejder fortsat på at udskifte alle 80 liters sækkestativer
i kommunens sommerhusområder til plastikbeholdere. Det er der flere grunde
til. Blandt andet er det mere miljøvenligt at bruge lukkede plastikbeholdere og
det bliver vanskeligere for dyr at rode rundt i affaldet.
Sommerhusejere og sommerhusgrundejerforeninger orienteres via brev/mail,
når udskiftningen finder sted i deres område. Udskiftningen er uden beregning
for sommerhusejeren, dog en ændret årlig tømningspris.
Der mangler fortsat at blive udskiftet 1.901 sækkestativer i
sommerhusområderne. I 2014 er det sommerhusområderne Ho, Kvie Sø og
Houstrup del 1. Udkørslen forventes påbegyndt i uge 22. I foråret 2015 er det
Henne og Houstrup del 2. I løbet af foråret 2015 vil alle sækkestativer være
udskiftet.
Når sækkestativet skiftes, skal sommerhusejerne være opmærksomme på
adgangsforholdene for skraldemændene. På Varde Forsynings hjemmeside
findes en vejledning, der beskriver, hvordan forholdene til og omkring
affaldsbeholderne skal være, for at renovatøren uhindret kan afhente affaldet.
Miljøstationer i sommerlandet
I løbet af 2012 påbegyndte vi at udbygge og renovere miljøstationerne i
sommerlandet. Det har vist sig, at det giver en bedre affaldshåndtering og
renere områder, når der er mulighed for at komme af med dagrenovation som
supplement til de faste løsninger. Med centrale opsamlingssteder kan de
enkelte sommerhusejere selv transportere sit affald til opsamlingsstedet, og
slipper samtidig for problemerne med for lidt plads i affaldsbeholdere og de
dertilhørende gener.
Varde Forsyning A/S har i 2014 planlagt følgende miljøstationer og
supermiljøstationer i sommerhusområderne. 3 miljøstationer i Blåvand, 1
miljøstation i Ho, og 1 miljøstation i Henne strand. Herudover er der planlagt 1
supermiljøstation i Blåvand og 1 supermiljø station ved Henne by/Henne
Strand.
Renovering af Oksbøl genbrugsplads
Vi har påbegyndt renovering og udbygning af genbrugspladsen i Oksbøl.
Genbrugspladsen udvides med ca. 5.000 m2 og der etableres containergrav

med nedsænkede containere. Ligeledes bygges der moderne og tidssvarende
modtagefaciliteter til farligt affald og en ny mandsskabsbygning.
Genbrugspladsen vil være åben i hele byggeperioden og arbejdet forventes
færdig omkring 1. december. Vi gør vores bedste for at mindske generne som
følge af byggeriet.
Grenaffald
Stormene Bodil og Allan ramte vestkysten hårdt, hvilket har resulteret i store
mængder grenaffald i sommerhusområder.
Der er på forsøgsbasis indført en ordning, hvor grundejerforeningerne selv
stiller arealer til rådighed for deres medlemmer, hvor grenaffaldet kan
afleveres 2 gange om året i en 3 ugers periode. Efter perioden afhenter og
nedeler Varde Forsyning A/S grenaffaldet.
Vi har i Henne By og i Hostrup (Hejbøl Grundejerforening) afprøvet ordningen
og evaluerer i øjeblikket ordningen.
Spildevandsområdet
Tømningsordning for bundfældningstanke
Vores nye tømningsentreprenør, Benno Gosvig, Entreprenør og Maskinstation,
havde nogle startvanskeligheder, da de overtog tømningerne sidste år. Det
betød at nogle bundfældningstanke blev tømt lidt senere end normalt og at
entreprenøren ekstraordinært fik lov til at køre i sommerhusområderne i juli og
august måned. Vi forventer at tømningerne fremadrettet kommer til at køre
efter planen og at der kun vil forekomme akutte tømninger i juli og august.
Tømningerne bliver fra og med i år varslet med sms, hvor det er muligt. Hvor
det ikke er muligt at ”ramme” med sms, vil der som hidtil blive varslet med
brev.
Entreprenøren har konstateret at mange dæksler på bundfældningstanke vejer
mere end 50 kg, hvilket er i strid med arbejdsmiljøreglerne og regulativet for
tømningsordningen i Varde Kommune. Det har resulteret i udsendelse af ca.
2.200 breve med opfordring til at få dækslerne skiftet.
Varde Forsyning A/S skal også opfordre til at man sørger for at dækslet på
bundfældningstanken ikke vejer mere end 50 kg.
Ekstraordinære tømninger kan fortsat bestilles hos Benno Gosvig eller hos
andre slamsugerfirmaer (maskinstationer e.l.)
Kontaktoplysninger til tømningsentreprenøren:
Benno Gosvig Entreprenør og Maskinstation

Borrisvej 27
6900 Skjern
Tlf.: 9739 6155
Mail.: benno@bennogosvig.dk
Jegum Ferieland.
Der er fortsat store udfordringer med regn- og grundvand i området Jegum
Ferieland. Varde Forsyning A/S modtager stadig store mængder
uvedkommende (regn)vand i spildevandskloakken. Der skal derfor endnu
engang gøres opmærksom på, at det ikke er tilladt at slutte dræn- eller
regnvand på kloaknettet. Varde Forsyning A/S er i dialog med Varde Kommune
om problemet og vi forventer at der vil blive udstedt påbud til de
sommerhusejere, som ulovligt leder regn eller drænvand til kloakken.
Vakuumsystemet i Houstrup og Guldvang området.
Varde Forsyning A/S har afsluttet afsyringen af vakuumledningerne og der er
derudover lavet en række udskiftninger og optimeringer af systemet. Det har
resulteret i, at systemet kører væsentligt bedre end tidligere og at der er langt
færre vagtudkald. De hyppigste fejl findes i dag i de private installationer og
defekte membraner i toiletterne er den største ”synder”.
Som noget nyt kan man nu på vores hjemmeside se om der er udfald på
hovedstrengene. Der er etableret overvågning på hovedstrengene og ved
manglende vakuum, sendes der besked til vagten og signal til vores
hjemmeside. Se nedenstående link.
http://vardeforsyning.dk/Spildevand/Specielt-forsommerhuse/Vakuumsystemet-i-Loenne/Driftstatus-for-vakuumsystemet.aspx
På siden vises et kort over området. Ved manglende vakuum bliver
vakuumstrengen rød.
Varde Forsyning A/S ser frem til en fortsat god dialog med
grundejerforeningerne om en positiv udvikling af Varde Forsynings ordningerne
i sommerlandet.
Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til denne mail, er I velkommen til at
kontakte os.
Med venlig hilsen
Jens Stræde Bondesen
Fagkoordinator, genbrug
E-mail: JSB@vardeforsyning.dk
Direkte:7994 8030
Mobil: 2177 8733
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