HF Skovly – 4. afsnit:
1975-76: 3 historier
I 1975 var der ballade på generalforsamlingen i Skovly. Emnet for kloakering. Der var tilhængere og
modstandere og bølgerne gik virkelig højt, men det sluttede med, at man vedtog at kloakere. Bestyrelsen
indhentede tilbud fra kommunen. De kunne gøre det for en fast pris på 300.000 kr. Mange penge. Et andet firma tilbød at gøre det billigere, men der var ikke garanti for uforudsete udgifter. Bestyrelsen valgte
kommunens faste tilbud, og det viste sig at være virkelig klogt. Det kom til at koste 750.000 kr., men kommunens tilbud var jo fast, så Skovly slap med de 300.000.
I efteråret 1976 begyndte de arbejdet, som kom til at vare frem til foråret. Men sikken tid. Alle veje blev
gravet op og jorden stablet i høje bunker, så man gik på jordvolde, der var i højde med de 1.80 meter høje
hække. Det kostede nogle hække. Det gik ikke uden drama. På hjørnet af Kirsebærvej og Hasselvej lige
overfor Æblevej viste det sig, at der skulle graves ned i 7 meters dybde for at få det rigtige fald på kloakken. Gang på gang skred jorden, og det toppede da kommunens gummiged faldt ned i hullet. Syv meter
ned. Det kostede tid og kræfter at få den halet i land.
Alt endte lykkeligt. Ikke alene kunne man under stor bevågenhed trække i snoren i maj måned, men
der var også blevet lagt rør til vand, så nu var der helårsvand i Skovly i stedet for det overfladevand, man
hidtil havde haft.
De 300.000kr. lånte man hos kommunen til 2% i rente og tilbagebetaling over 20 år, så alle kunne være
med. Tre grunde fik dispensation for tilslutning, beboerne forklarede, at de boede i nærheden, så de gik
hjem, når de skulle tisse. Der kom klausul på for de tre. Ved salg af grunden SKULLE den tilsluttes kloakering. De tre hjemme-tissere sparede lidt penge undervejs, men det blev dyrere for de nye ejere, da de
skulle tilsluttes senere. I dag er alle grunde tilsluttet kloaksystemet og gudskelov for det. Toiletbygningen
- de tre ‘dasser’ - blev pillet ned og natmanden fyret. I stedet indrettede man telefonhus og redskabsskur i
det hus, man byggede på grunden. I vore mobildage er der ikke telefon i huset mere, og nu bruges huset
til opbevaring af vores festtelte og foreningens haveredskaber.
I de 35 år kloakeringen har fungeret, har det være upåklageligt, så tak til jer, der var med i beslutningen.
Lige nu i efteråret 2011 er der opstået en mindre problem efter installation af nye vandmålere. Aftapningshanen sidder forkert, fordi de nye målere er udstyret med tilbageløbsventil. Mon vi kan være lige så
dygtige til at løse det lille problem, som de var i 1975?

