Holmen tilsyn November 2017
Udløbet dato.
Onsdag d. 1 -11
Fredag d. 3 - 11
Søndag d. 5 - 11
Tirsdag d. 7- 11
Torsdag d. 9 - 11
Fredag d.10 - 11

Virker

Stoppet
X

X
X
X
X
X

Søndag d. 12 - 11
Mandag d.13- 11
Tirsdag d. 14 - 11
Onsdag d. 15 - 11
Søndag d. 18 - 11
Onsdag d 22 -11

X
X
X
X
X
x

Fredag d. 24 - 11

X

Mandag d.27 - 11

X

Tirsdag d. 28 - 11
Onsdag d. 29 - 11

X
X

-

Kommentar
Vind fra vest. Udløbet er lukket foran med sand og småsten.
Vind fra vest. Kommunen har renset op. Men meget lidt udløb.
Vind fra vest. Sandet helt til foran udløbet.
Vind fra vest – sydvest sandet helt til foran udløbet.
Blæst fra vest – sydvest. Sandet helt til foran udløbet.
Blæst fra vest – nordvest. Kommunen har gravet foran udløbet,
men det virker stadig ikke, pga. blæst og højvande.
Vind fra vest – nordvest. Udløbet er lukket med sten og sand.
Svag vind fra nord. Udløbet er stadig lukket med sten og sand.
Blæst fra vest – sydvest. Udløbet er fuldstændigt sandet til.
.Vind fra vest. Stadig ingen udløb, og meget vand i holmen.
Blæst fra nordvest .Udløbet er stoppet ,og højvandet i holmen.
Vind fra vest – sydvest . total stoppet udløb . men som jeg nu har
åbnet med håndkraft og skovl . Højvande i holmen.
Vind fra vest. Kommunen har gravet fri foran udløbet, men røret
er stadig stoppet ,så spildt arbejde , meget højvande i holmen.
Vind fra sydvest .Meget sten og sand foran og i udløbsrøret,
meget højvande i cementkumme og i selve holmen som er over
sine bredder.
Blæst fra sydvest. Alt er stadig stoppet, og endnu mere højvande.
Svag vind øst .Stigende vandhøjde i holmen.
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