NYHEDSBREV #7 - Uge 19
om Snæbelprojektet ved Endrup Mølle Dambrug

Den nye åslynge
Så blev der endelig fri passage i Sneum
Å, og det blev fejret med hejst flag og
taler den 22. marts 2013.
Efterfølgende har entreprenøren været i
gang med de afsluttende arbejder ved
åslyngen. Som det sidste skal der justeres på indløbet og samtidig foretages en
let regulering af terrænet på den indvendige side af åslyngen, så det fremtidige
terrænniveau bliver som projekteret.
Derved vil vandløbet komme til at se
endnu mere naturligt ud. Arbejdet
forventes udført i løbet af maj måned.
Området mellem Bygaden og Sneum Å
nedstrøms broen
I forbindelse med etablering af stryget
nedstrøms Bygaden er jorden fra
vandløbsudvidelsen indbygget i terrænet
mellem Bygaden og Sneum Å. Forinden
er buskadset ryddet, så der nu er indblik
til åen. Udvalgte træer er ladt tilbage,
hvilket giver dybde i indblikket.

Jorden er dog lagt for tæt på nogle af
træerne, så entreprenøren vil snarest
grave stammerne fri, så træerne kan få ilt
til rødderne.
Fisketrappen
Efter planen skal fisketrappen skæres fri
og nedbrydes i løbet af den kommende
uge. Ligeledes skal det vestlige kammer
under broen tilstøbes, da det fremover ikke
har nogen funktion.
Dambrugsarealet
Entreprenøren har foretaget oprydning ved
de gamle fiskedamme, hvor affald og træværk er bortskaffet. Derudover er cirka
halvdelen af sedimentet fra afvandingsbassinet kørt væk, mens resten skal indbygges i dammene på dambrugsarealet.
Jordarbejdet på dambrugsarealet påbegyndes af entreprenøren i løbet af maj
måned. Opfyldning af de gamle damme vil
være det første, der bliver sat i gang,
hvorefter nedbrydning af betonbygværker
står for tur.
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