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24. august 2007 04:00 Af NIKLAS BØGH

Ejgil Juul Nielsen drøfter vandstanden med Ole Køhler 
Jensen, der kom cyklende til for at se situationen på 
Ejersmindevej.  
Foto: JØRGEN HANSEN 

Ved store regnskyl bliver Ejersmindevej i Sanderum nærmest til en flod, beboerne efterlyser 

bedre kloakering

ODENSE: Da skybruddet onsdag aften ramte Odense, var Ejgil Juul Nielsen godt klar over, at 

det kunne gå galt med hans kælder. 

 

Han har nemlig oplevet to store oversvømmelser siden efteråret 2004, senest i juli 2006, hvor 

kælderen efterfølgende måtte renoveres for omkring 800.000 kroner. 

 

Den regning dækkede forsikringen, men Ejgil Juul Nielsen og hans kone Helle Sested Nielsen 

måtte igennem en periode på tre-fire måneder, hvor kælderen var ubrugelig, ligesom parret 

skulle bruge en masse tid på renoveringen. 

Dræn og pumpe 
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Onsdag aften var kælderen så igen fuldstændigt oversvømmet, og første melding fra 

skadesfirmaet lyder på, at parret måske skal genhuses, mens deres bolig bliver renset og 

tørret. 

 

- Det er da frustrerende, også fordi vi efter den første store vandskade blandt andet fik lavet 

ekstra dræn og ny pumpebrønd. Vi har simpelt hen prøvet at overdimensionere det hele for at 

undgå problemet, siger Ejgil Juul Nielsen. 

 

Sagen er bare, at beboerne på Ejersmindevej ikke selv kan afhjælpe problemet. 

 

Det skyldes nemlig, at et nærliggende regnvandsbassin slet ikke kan rumme al det vand, der 

kommer gennem kloakkerne fra et stort område syd og vest for vejen, og det resulterer i, at 

hele Ejersmindevej bliver oversvømmet. 

 

Onsdag aften løb der så meget vand ind på Ejgil Juul Nielsens grund, at kældervinduerne blev 

trykket ind, og vandet fossede ind. 

Usælgelige huse 

Finn Grønbæk, der også bor på Ejersmindevej, havde ligeledes problemer onsdag aften. 

 

Han har også haft problemer før, og han forstår ikke, at kloakkerne ikke snart bliver 

udbedret. 

 

- Vores huse ender jo med at blive usælgelige, og jeg kan da være lidt i tvivl om, om jeg skal 

betale havneafgift eller grundskyld herude, siger han. 

 

Ejgil Juul Nielsen vil også meget gerne have en snarlig løsning, men han er klar over, at han 

kan blive nødt til at være tålmodig. 

 

- Jeg ved godt, at det ikke kan løses fra den ene dag til den anden, men med de stigende 

nedbørsmængder de seneste år, så skal der gøres noget, siger han. 

Se alle billederne 

Ejersmindevej blev i aftes alvorligt ramt af det 

voldsomme skybrud der trak over Odense. Fordi 

parcelhuskvarteret ligger forholdsvis lavt kunne 

kloakkerne ikke tage vandmængderne, der kom fra 

Mågebakken. Ejgil Juul Nielsen, Ejersmindevej 28, 

taler med en nabo der kommer cyklende.  

Foto: Jørgen Hansen  
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