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Nedenstående mødereferat supplerer dias-præsentationen fra borgermødet. 

Mødereferat: 

Velkommen til borgermøde 

Jane byder velkommen og introducerer nøglepersonerne på projektet.  

De primære samarbejdspartnere gennemgås.  

• Kommunen er ejer (både af vejen og af Jammerbugt Forsyning) og bestemmer, om der skal ændres 

på fliser, skraldespande, lygtepæle mm ifm. projektet. Der afholdes styregruppemøde primo januar 

om masterplanen for midtbyen. Kommunen er myndighed, og håndterer spildevandsplan, 

færdigmelding, dispensation/tidsfristforlængelse ifm. separatkloakering på privat grund. 

• Andre ledningsejere:  

o Fjerritslev Fjernvarme - nye rør i koordineret projekt.  

o Fjerritslev Vand - flyttes i det omfang det er nødvendigt for at give plads til kloak. 

• Butikker og beboere: Hensyntagen så vidt muligt, men uden det forsinker projektet (størst mulige 

hensyn er at blive hurtigst muligt færdige). Kontakt os, hvis I har spørgsmål, kommentarer eller 

noget vi har glemt. 

• Succes hvis alle bidrager positivt til det gode samarbejde – kontakt os hellere for meget end for lidt 

– og altid før evt. problemer vokser sig for store. 

 



 
Information om kloakprojektet 

Christian fremlægger planen for Østergade, inkl. krydset ved Algade/Østergade, der er med i indeværende 

etape. 

Herefter fremlægges planen for etape 8 kort. Der er interesse fra deltagende for at udføre den resterende 

del af Østergade (etape 8) før sidevejene. 

Det fremlægges, hvad der foregår på etape 7 på nuværende tidspunkt, og at der arbejdes på det sidste 

stræk af Valmuemarken, Kløvermarken og Østergade efter nytår. Christian nævner, at aftalen om tidsplan i 

forhold til Østergade er udarbejdet i samarbejde med erhvervslivet.  

Retableringen af Østergade fra Søndergade til Algade udføres svarende til udseendet vest for Søndergade. 

Det forklares, at det vil være en stor hjælp at grundejerne får undersøgt deres kloakforhold, så 

anlægsarbejdet kan tilrettelægges efter det.  

Christian forklarer, at kloakmestre skal udføre kloakarbejde på grunden, der skal tilsluttes til det offentlige 

kloaksystem. Der skal ansøges ved kommunen, hvis grundejerne vælger at nedsive regnvandet på grunden. 

Jane forklarer, at hvis der skal forestå arbejde i arealer i Østergade, hvor forsyningens entreprenør også 

arbejder, må de gerne give besked så arbejdet kan koordineres. 

Christian spørger om anvendelse af perlegrus som midlertidigt retableringsmateriale. Der er ønske om 

asfalt fremfor perlegrus, hvis det ikke bliver færdigt til sommerferien. 

Der er udført fotoregistrering, som også lægger til grund for kategorisering af standen af 

ejendomme/fundamenter og placering af vibrationsmålere. 

Der kan forekomme rotter på matriklerne, da de søger væk fra anlægsarbejdet, og grundejerne må derfor 

gerne være ekstra opmærksomme. 

Jordbundsforholdene er vanskelige. Forundersøgelserne viser blødbund (sætningsgivende aflejringer) syd 

for Østergade. Blødbund forventes cirka afgrænset af Østergade. Christian forklarer problemstillingerne 

ved grundvandssænkning i blødbund og forklarer, at vi recirkulerer og pejler vandstanden i området, for at 

forsøge at afdæmpe generne ved grundvandssænkning. Kroens forpagter gør opmærksom på placering af 

branddøre ifm. placering af tryktårn. Christian forklarer desuden om placeringen af recirkuleringsspidser 

omkring kroen. Christian forklarer, at det er en pladskrævende og omfattende proces at recirkulere, og vi 

afventer og afprøver processen på det første stræk i forhold til det efterfølgende stræk med det formål at 

holde området mest muligt fremkommeligt. 

En af deltagerne er interesseret i krydset Søndergade/Østergade, og Lars og Christian forklarer at der skal 

udføres kloakarbejde lige i krydset i opstarten og der er tilstedeværelse af ledningsejerne i krydset, men så 

snart det er muligt åbnes krydset for kørsel. 

Sparekassen gør opmærksom på, at der skal friholdes adgang til hæveautomaten, herunder også for 

kørestolsbrugere. 

Ansøgning om periodisk dobbeltrettet kørsel i Dalgasgade overvejes. Der informeres om, at kørende kan 

komme til at anvende p-pladsen ved Brugsen til at køre udenom arbejdsområdet, men det skiltes ikke. 



 
Deltagere er interesseret i omkørselsforhold for kørende fra Slettestrand/Svinkløv på Østergade, hvoraf 

Christian forklarer, at myndigheden sandsynligvis ikke vil lade trafikken køre ad de små veje, og vil dirigere 

trafikken af Sandagervej, men at kendte vil kunne anvende de små veje. Skiltning mod centrum diskuteres, 

og Christian lover at undersøge det nærmere. 

Hvis deltagere har område til placering af skurvogn i og omkring Østergade må de gerne henvende sig. 

Østergade 7 og 9 får levering fra facaden via Østergade. Ejer af Østergade 7 siger, at hvis fortov holdes fri, 

bliver levering ikke et problem. Koordinering i øvrigt med Flemming Hansen. 

Spørgsmål 

Der blev besvaret spørgsmål undervejs i oplægget. 

Efterfølgende blev der drøftet individuelle problemstillinger fra deltagerne. 


