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De tre landsbyer
- midt å Als

Hundslev - Almsted - Notmark

Da mørket havde lagt sig over Notmark var den gal igen.
Det er besluttet at den store sø skal væk, men vi er nogen der mener at man 
ikke bare kan flytte den ned i centrum.

Der var i løbet af dagen blevet gravet fri oppe på marken så vandet kunne 
løbe i den rørlagte bæk, men det er rigtig meget vand der skal igennem 
og da det blev fyraften pakkede man sammen og kørte hjem. Forinden var 
branddammen løbet over og vandet stod op på vejen. Det klarede man ved at 
sætte et skilt op med “vand på vejen”.

Ved halv syv tiden blev vi ringet op og fik meddelse om at der var 
oversvømmelse igen. Vi sprang omgående i bilen og kørte derop. Spærringen 
øverst på Degnebjerget var åbnet for den anden vej var kun farbar for 
amfibiekøretøjer. 

Notmark sø flyttet til Notmark City
24. marts 2022

Det var nødvendigt med 
waders for at passere 
gaden

Vandet var få cm fra at 
oversvømme kroens stald
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Det så ikke godt ud - vandet stod op foran staldbygningen på kroen og det 
steg og steg. Hvem ringer man så lige til en sen aften? Vi prøvede 114 
politiet, de henviste os til 112, det prøvede vi så også, men fik så at vide at 
der var folk på vej til at sætte en prop i oppe ved søen.

De kom så også og gik igang. Samtidig havde de fået gang i afløbet så 
vandet kunne løbe væk. Det var lidt uhyggeligt at stå og høre på hvordan 
vandet plaskede op samtidig med at se vandet stige og stige. Det stod så højt 
at det løb ind i haven overfor kroen.
Det lykkedes dem at få gang i det mens vandet stod få cm fra at løbe ind i 
stalden på kroen.
Efter en times tid var vandet sunket så meget at faren for oversvømmelse 
indenfor var drevet over. Vi kunne derfor tage hjem.

Steen Weile

Der skulle en stor ATV til 
at forcere vandmasserne


