
 

 

 

 

 

 

     Greve, den 28.11.2020 

 

Kære grundejere i Holmehaven   

Orientering fra KLAR Forsyning 

Vi er nu gået i gang med at opstarte klimatilpasningsprojektet i det grønne områder 

Muldåsen og Parkåsen samt Holmeåsen. 

Som bekendt så anlægges der et stort bassin ved Muldåsen/Holmehaven og et mindre 

ved Parkåsen samt udvidede tilløbsledninger og samle-bygværk på Holmeåsen. I en 

del af vejene mod bassinerne anlægges også nye større regnvandsledninger for 

hurtigere at få regnvandet ned i bassinerne. 

Entreprenøren Gorm Hansens tidsplan: I december rydder entreprenøren 

bevoksningen i området, anlægger byggeveje og byggeplads, midlertidig 

cykelsti, samt hegner det kommende byggepladsområde. I starten af januar 2021 

igangsættes så det egentlige anlægsarbejde som forventes at vare frem til aflevering 

af anlægsprojektet 20. september 2021.  

Det er dog desværre erfaringen at større anlægsprojekter tit bliver forsinkede i større 

eller mindre grad, men vi håber i hvert fald at være færdige i efteråret 2021. 

Rydningen af træer, buske og krat er så småt gået i gang. En del af rydningerne vil 

være permanente da der efterfølgende skal være bassiner og større brønde eller andre 

bygværker, mens andre rydninger foretages for at give plads til byggeplads, 

byggeveje og anlægsarbejdet generelt.  

Den nye cykelsti anlægges efter aftale med Greve Kommune nord om det store bassin 

ved Muldåsen ca. 4 m fra skel til de nærmeste ejendomme i G/F Hedebo.  

Her vil KLAR Forsyning efterfølgende søge at anlægge en afskærmende beplantning 

for at mindske generne fra cykelstien. 

I løbet af december vil de beboere i de forskellige grundejerforeninger, der vurderes 

at blive direkte berørt af anlægsarbejdet modtage en skrivelse fra KLAR Forsyning der 

kort beskriver projektet og link til forsyningens hjemmeside hvor der kan hentes 

yderligere oplysninger samt status på projektet der jævnligt vil blive opdateret.  

Alle beboere i de berørte grundejerforeninger vil også modtage en sms fra KLAR 

Forsyning med en kort beskrivelse af projektet samt ligeledes et link til KLAR 

Forsynings Hjemmeside. 

Hilsen bestyrelsen 

 

 


