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Sagsnr./Dok.nr. 2016-068814 / 2016-068814-42
På baggrund af fremsendt skrivelse til Jørgen B. Jensen den 24. maj 2017 (med kopi til øvrige involverede lodsejere) omhandlende ’Aftale vedr. afledning af overfladevand fra nyt boligområde ved Poul Anker Bechs Vej’ blev der indkaldt til et opfølgende møde. Til mødet var inviteret alle lodsejere, der havde
modtaget skrivelsen. Lodsejerne blev på mødet repræsenteret af Jørgen B. Jensen og Kjeld W. Hjort. I
dette referat er der refereret, hvad der blev aftalt på mødet. Referatet skal således ses som en uddybning af den fremsendte aftale af 24. maj 2017.
-

Grøften skal oprenses for sandaflejringer, når der er behov i henhold til regulativet. Lodsejerne
underretter gerne vandløbsmyndigheden, da de har deres daglige gang omkring grøften.

-

Affald og lignende, der spærrer for grøftens rørunderføringer, skal fjernes. Lodsejerne underretter gerne vandløbsmyndigheden, da de har deres daglige gang omkring grøften.

-

Aalborg Kommunes vandløbsmyndighed indgår i dialog med lodsejerne om, hvornår der bør foretages grødeskæringer jf. de i tillægget til vandløbsregulativet oplyste terminer og antal. I en situation, hvor grødevæksten nærmer sig behovet for grødeskæring, inden for en eller flere af
terminerne, vil grødeskæringen blive udført efter ønske fra lodsejerne.

-

Aalborg Kloak A/S er ansvarlig for oprensning af aflejringer fra byggemodningen (Poul Anker
Bechs Vej) i det private vandløb Svanholmgrøftens Østre del. Jørgen B. Jensen kontakter Aalborg Kloak A/S, når der opstår behov for oprensning. Det blev kort drøftet nødvendigheden af at
udskifte rørunderføringen lige efter den planlagte udledning fra Poul Anker Bech Vej i Svanholmgrøftens Østre del. Udskiftning af en rørunderføring til andre dimensioner vil kræve en reguleringssag. Der blev på mødet ikke besluttet, om rørunderføringen skal udskiftes.

-

Lodsejerne og Aalborg Kommune er indstillet på at have et godt og velfungerende samarbejde,
således den bedste samlede løsning for Sofiendal Enge området herunder Svanholmgrøften
kan opnås i den nuværende situation og ved kommende projekter i området.

Referat er godkendt af Jens Riise Dalgaard og Morten Steen Sørensen.

