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Løsningen er kompliceret, men problemet er 
irriterende enkelt for dem, der bøvler med det: 

Der er for meget vand i Fourfeld Ådal.
Det bliver ganske enkelt mere og mere påtrængende. 

Nu handler det ikke bare om vand fra oven, men også 
fra neden. Grundvandet har været stigende de senere 
år og uden at være ekspert i hverken hydroteknik eller 
klimaforandringer, tør man godt vædde en kop vand på, 
at det bliver værre og værre de kommende år.

I Andelsforeningen Buntmagertoften har man sendt 
et nødråb til Esbjerg Kommune, som man kan læse 
mere om her på siden og i Bolig Posten inde i avisen. 
Foreningen har investeret i dræning af området, men 
det hjælper ikke meget, når grundvandet står lige 
under græsrødderne. Vand løber jo helst nedad.

Svaret fra kommunen handler mest om opremsning 
af gældende regler, og de er klare som vand: Man skal 
selv sørge for dræning og afvanding af egen grund.

Men hvorhen? Skal de bære vandet ud i spande? Skal 
det være alle mod alle – hver grundejer sin voldgrav, 
hvor problemet pumpes over hækken og ind til naboen?

Her i kommunen har vi den specielle situation, at 
vores viceborgmester og kronprins også er direktør 
for Din Forsyning. Der er mange fordele i, at manden er 
belastet af teknisk viden, og forhåbentlig er der ingen 
ulemper. Forhåbentlig betyder det ikke, at ansvar og 
snitflader mudres til, så kommune og forsyning ikke 
presser hinanden professionelt – begge veje.

Men spørgsmålet rejses rundt omkring i krogene, og 
det bedste svar på den skepsis ville være nogle klare 
og konkrete meldinger: Her er årsagen til problemet og 
her er, hvad vi har tænkt os at gøre ved det. Og hvis vi 
ikke har råd, må politikerne mande sig op til at sige dét.

Vi skal nok vare os for at kloge i løsningen. Men det er 
på høje tid, at nogen begynder at gøre det.

Viljen er der jo –  i hvert fald hver gang, vi spørger. 
Så næste spørgsmål er vel, om evnen nu også er der 
i forvaltning og forsyning? Eller er det mon det eneste 
område i den her sag, hvor man er løbet tør?

Vandgang, ventetid  
og masser af vilje

Har du ikke fået 
avisen i postkassen?
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Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

Tlf. 75 12 96 91
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Solidt  

håndværk  

- og mere til

Vi udfører alt inden for klas-
sisk murer arbejde: opmuring, 
facaderenovering, opsætning 
af fliser og klinker, fornyelse af 
badeværelser, restaurering af 
huse og meget mere. 
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Skønne nyheder indenfor 
mode og brugskunst

Nyheder fra Selected Femme,  
Lollys Laundry, King Louie, Prepair, Ofelia, 
Plus Fine, Beck Søndergaard, Lindform, 
Housedoctor, Meraki, Amazing Space, 
Nicolas Vahe, Simply Flowers, Kahler,  
Friihof og Siig, Dansk Smykkekunst, 
Scherning, Maileg, Anne Mette Klit, 
Vivodesign, Horradsmattan, Pukka  

og Kirsten Fredslund

Nyt keramisk 
værksted

Måske noget for dig, 
veninderne, kollegerne, 

børnebørnene  
– eller til polterabend T. Asmussen

Galleri J n

KLIK LIKE PÅ 
FACEBOOK

VANDKAMP – Store pro-
blemer med både overfla-
devand og grundvand i 
Fourfeld Ådal sætter nu 
også våde mærker på den 
kommunale valgkamp.

Problemet med vand 
– som bogstaveligt talt er 
stigende – dominerede den 
første del af debatten på et 
stort vælgermøde i Sæd-
ding Centret 4. oktober 
med alle de større partiers 
spidskandidater.

Mødet var arrangeret af 
Sædding-Fovrfeldt Lokal-
råd, hvis formand Holger 
Schrøder bragte emnet op 
fra start. Med henvisning 
til en række artikler gen-
nem de sidste par år i nær-

værende avis efterlyste han 
mere konkret handling og 
spurgte ind til, hvad der 
egentlig sker på området.

Hans indlæg blev fulgt 
op af Jarl Thiesen fra Four-
feld, som bl.a. påpegede, 
Fourfeld Bæk trænger al-
vorligt til oprensning.

”Har vi overhovedet en 
vedligeholdelsesplan for 
vores vandløb? Det var al-
lerede et problem i mine 
drengeår – hvorfor har vi 
så stadig problemet her i 
2017,” spurgte Jarl Thiesen.

Han bor på Buntmager-
toften, ned til Fourfeld 
Ådal, hvor man ikke bare 
oplever problemer med 
oversvømmelser ved kraf-

tige regnskyl. Problemet 
kommer nu også snigen-
de nedefra, hvor man de 
seneste par år har oplevet 
stigende grundvand (se ar-
tikel i Bolig Posten).

Måske pumpes ud
Grundejerne i området har 
selv bekostet dræning, som 
loven foreskriver. Men pro-
blemet er, at der ikke er no-
gen steder at dræne vandet 
hen, når grundvandet står 
30-40 cm under jordover-
fladen. Derfor har man bl.a. 
forespurgt til en overordnet 
pumpeløsning for generelt 
at få fjernet noget vand fra 
området.

”Kommunen og Din For-
syning slås om ansvaret og 
regningen for eventuelt at 
pumpe vandet ud,” lød be-
skyldningen fra Jarl Thie-

sen, da Hjerting Posten be-
søgte ham senere hjemme 
på Buntmagertoften.

Beskyldningen afvises 
af formanden for Esbjerg 
Kommunes Plan & Miljø 
udvalg, John Snedker (S).

”Som myndighed skal 
vi stille krav til Din Forsy-
ning, og det gør vi. Hvis 
der er evidens for, at en 
pumpeløsning vil have en 
effekt, skal man selvfølge-
lig arbejde videre med det. 
Men der er meget stor usik-
kerhed om, hvilken effekt 
en pumpeløsning vil have, 
ligesom der er usikkerhed 
om årsagen til det forhøje-
de grundvand,” siger ud-
valgsformanden.

Ingen interne bølger
Hos Din Forsyning afviser 
adm. direktør Jesper Frost 
Rasmussen – der som be-
kendt er Venstres viceborg-
mester – også, at forsyning 
og kommune slås om an-
svaret.

Vandpresset stiger hos  
både borgere og politikere
Problemerne med vand i Fourfeld Ådal  
presser sig på – nu også nedefra 
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foretrækker du også

personlig kontakt?
Blue Water shipping er din lokale ekspert i transport og logistik, og vi 
vægter den personlige kontakt til vores kunder højt.

Blue Water shippings erfarne og kompetente medarbejdere sikrer dig tryghed 
og kvalitet i hele transportfasen, og vi tilpasser naturligvis vores løsninger så de 
passer til lige præcis dine varer, dit marked og dine behov. 

Blue Water Shipping A/S  |  www.bws.dk

 Et fedt køkken er mere end skabe, bordplade og hvidevarer. 
Det er hjemmets hjerte, hvor vi mødes, laver mad, snakker og 
griner. Fra dybe samtaler til  “Hvad skal vi have at spise?”. Kvik 
fejrer lanceringen af Tinta Wood med 20% introduktionsrabat 
på hele Tinta-serien i oktober måned. Skynd dig ind til din lokale 
Kvik-butik, og oplev hvor meget mere du får for pengene. 

Kvik Esbjerg:
Østre Gjesingvej 23, tlf. 70 21 54 01

* Vælg mellem Tinta, Tinta Light Grey og Tinta Wood og 10 forskellige foliefarver. Tilbuddet gælder alle elementer, bordplader og vaske til og med 31.10.2017 ved køb af 
komplet køkken, bad eller garderobe. Fragt og anden service er ikke inkluderet, og tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabatter. ** Kampagneprisen er for Tinta og 
TInta Wood skabe, sokkel og bordplade. Ekskl. vask, armatur, hvidevarer, belysning, samling, levering og montering.

NYHED: TINTA WOOD
KØKKEN 32.930,-

26.344,-**

-20%PÅ KØKKEN, BAD OG 

GARDEROBE I TINTA-SERIEN *

Stem personligt
POUL ERIK LAURSEN

”Det kan jeg blankt afvi-
se. Der er ikke nogen krig 
mellem forsyningsselskab 
og kommune, men et frugt-
bart samarbejde om at fin-
de løsninger.”

Er det en fordel eller ulempe, 
at du har to kasketter på?

”Jeg har to kasketter i 
mange sammenhænge, 
men skiller jo tingene ad, 
så godt jeg kan. Men sådan 
er det jo som politiker – på 
nogle områder har man en 
særlig viden, som ikke skal 
ligge til last, men selvfølge-
lig skal udnyttes,” påpeger 
Jesper Frost Rasmussen. 
Ville man forholde sig mere 

håndfast til hinanden uden 
dobbeltrollen?

”Nej, det håber jeg abso-
lut ikke. Man har jo også 
de kommunale tekniske 
ledere med inde over forsy-
ningen – det har ikke noget 
at gøre med, om jeg sidder 
der eller ej. Og selvom vi 
er et driftsselskab, og kom-
munen er myndighed, så er 

vi også hinandens vigtigste 
samarbejdspartnere. Det 
gør vi rigtig fint – i mod-
sætning til andre kommu-
ner, hvor man har tendens 
til at bekrige hinanden lidt 
mere.”

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Lokalråd laver følgegruppe
Sædding-Fovrfeld Lokalråd har nu nedsat en følge-
gruppe for at ånde politikerne i nakken i håbet om en 
snarlig løsning for vandproblemerne i Fourfeld Ådal.

”Hensigten er at komme tættere på sagen, både for 
grundvandsproblemer, manglende oprensning af 
vandløb og forurening fra overløb,” siger formand 
for lokalrådet, Holger Schrøder.

”Vi vil helt klart følge sagen til dørs – også inden 
valget. Hvis vi får skyts nok, vil vi holde et møde med 
Frost, Snedker og beboerne på Buntmagertoften, in-
den vi skal i stemmeboksen.”

Lokalrådsformand Holger Schrøder vil følge sagen til dørs.

Bolig Posten side 2

Vandproblemerne i 
Fourfeld Ådal var et af 
de dominerende emner 

under valgmødet  
i Sædding 4. oktober


