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Information til beboerne om omkørsel og forventet periode. 
 

DIN Forsyning omdelte den 16. april et brev med information om entreprenøren og tidsplanen i 

forbindelse med det kloakarbejde, vi skal i gang med. Her skrev vi, at der tidligst sker 

afspærring af Kærgårdsvej fra midt i maj, og at der vil komme nærmere information om dette 

senere - og inden selve afspærringen. Informationen kommer her. 
 

Entreprenøren er godt i gang på marken ved Kærgårdsvej 35, som I sikkert har bemærket, og 

de nærmer sig Kærgårdsvej. Vi forventer, at de begynder opgravningen i Kærgårdsvej i løbet 

af næste uge (uge 20). Det betyder, at Kærgårdsvej vil blive spærret for gennemkørsel fra 

midt i næste uge. Ligeledes frarådes parkering/standsning langs Kærgårdsvej indenfor normal 

arbejdstid, dels fordi det generer entreprenøren og dels fordi det kan give skader på bilerne. 
 

Vejen forbliver åben for kørsel til og fra ejendommene på strækningen. Dog kan biler ikke 

komme ind til de ejendomme, hvor der graves lige udenfor ejendommen. Perioden, hvor der 

ikke er adgang til den enkelte ejendom, forventes at blive cirka 2-3 uger for hver ejendom. 

Nogen steder lidt kortere, og andre steder lidt længere. 

Der vil i hele perioden være åbent for gående adgang, og man vil altid kunne kom til sin 

ejendom til fods. Cyklister skal trække cyklen, når de bruger fortovet, som loven kræver. 
 

Vi er opmærksomme på, at der er erhverv på strækningen. Har du en virksomhed/forretning, 

kontakter vi dig personligt til en snak om, om hvordan vi løser udfordringen med mindst mulig 

gene. Har du ikke synligt erhverv, eller har du af anden årsag behov for at snakke med os om 

adgangen til din ejendom, så kontakt mig på tlf. 2048 5041 – helst indenfor normal arbejdstid. 
 

Den gennemkørende trafik ledes videre ad en omkørselsrute, som kort beskrevet er 

Sønderskovvej – Øse – Varde Landevej og omvendt – se ruten på bagsiden. 

Det er ikke tilladt at bruge entreprenørens grusvej. Der kan ske skader på biler, og disse 

skader dækker vi og jeres egen forsikring ikke pga. skiltningen på stedet. 
 

Omkørslen forventes at bliver ophævet igen sidst i efteråret 2020. 
 

Har I spørgsmål til projektet, er I altid velkomne til at kontakte mig på tlf. 2048 5041 eller på 

mail fvr@dinforsyning.dk. 

 

Med venlig hilsen 

 

Flemming van Ralen 

Projektleder og Anlægsingeniør 
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