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Lars Harregaard <larhar@aarhus.dk> 26. august 2019 kl. 12.29
Til: Thomas Eskild-Jensen <thomaseskild@gmail.com>
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Hej Thomas

 

Det er rigtigt at de stikveje der bliver berørt af fjernvarme arbejdet i de kommende uger har fået omdelt et brev og er
blevet kontaktet af René (entrepriseleder fra Munck). De vil indenfor arbejdstiden kl. 07.00 til 16:30 ikke være i stand
til at færdes på stikvejene. Til fyraften vil entreprenøren sørge for at der er udlagt køreplader, så beboerne kan
parkere på deres matrikel. Inden for arbejdstiden bliver de nød til at holde deres bil på en af de andre stikveje eller på
stamvejen, der løbende vil blive farbar i begge retninger. Jeg håber på beboernes forståelse for at de i den korte
periode arbejdet pågår på deres stikvej, at de vil fleksible omkring deres parkeringsvaner. Her ved de første to
stikveje er brevet blevet omdelt lidt sent, men stadig indenfor rammer af vores retningslinjer.

 

Mens arbejdet pågår, vil tilkørelsesforholdene for udrykningskøretøjer ikke være forstyrret.

 

Ift. dit spørgsmål om at blive koblet på korrespondancen mellem Munck og AVA, ser jeg det ikke ske. Hvis beboerne
har nogle spørgsmål, må de hellere end gerne kontakte Muncks entrepriseleder (Renè Overgaard, mobil: 21 89 66
74) eller jeg selv, så vil vi være behjælpelige med at besvare deres spørgsmål.

 

Tak for orienteringen, der vil altid være en hvis form for gene ved sådanne arbejder, men det er også mit indtryk at
beboerne tager besværlighederne med et godt humør.

 

Mht. stikvejenes kørebaneopbygning, så tager jeg nogle billeder løbende, for at kunne dokumentere
kvalitet/opbygning. Lone Rasmussen har ferie indtil midt i september, hvor efter hun kan være med til at tage stilling til
hvordan stikvejene skal asfalteres efter endt arbejde.
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