12. Nyhedsbrev om gravearbejde i parken m.m. 12-03-2015
Kære medlem af grundejerforeningen
Jeg har denne gang vedhæftet referatet fra sidste møde i bestyrelsen. Så kan I følge lidt med.
Bemærk også, at der har været indbrud og forsøg på samme flere steder i vores område. Så kig
lidt efter hvem der bevæger sig rundt og tal med din nabo om samme.

Nyt vedr. gravearbejdet.
Byggeplads 4 – Heldbovej: Overløbsbygværket bliver færdig i marts
Skakten er færdig og klar til at modtage tunnelmaskinen. Det forventer vi sker til november 2015.Vi
er også her i gang med at etablere et overløbsbygværk på de eksisterende kloakledninger, så
spildevand fra det eksisterende kloaksystem kan løbe over i den nye kloaktunnel. Arbejdet med at
støbe bygværket ved B4 genoptog vi i uge 9, og vi forventer at være færdige sidst i marts. I
forbindelse med udgravning og betonarbejde kan der være gener i form af blandt andet øget trafik
og støj. Det beklager vi.
Der vil herefter være en pause i aktiviteterne frem til slutningen af 2015.
Næsborgvej (vejen over til Hvidovre for enden af parken)
Byggepladsen på Næsborgvej er stadig i brug, selvom vi ikke tunnelerer derfra. Vi lader
mandskabsvognene stå, og bruger den nye tunnel som adgangsvej til/fra I. G. Smiths Allé.
Kompressoren, der giver trykluft til tunneleringen fra I. G. Smiths Allé, bliver også på Næsborgvej,
hvor den er pakket godt ind i støjafskærmning.
Næsborgvej er af hensyn til trafiksikkerhed fortsat spærret helt for gennemkørsel på midten af
vejen ved adgangsskakten. Dette er indtil videre besluttet af kommunens vejmyndighed. Da
Banedanmarks arbejde med at anlægge Ringstedbanen (København-Ringsted) også har betydet
spærring af veje, kommer der mange cyklister forbi byggepladsen på Næsborgvej. I løbet af marts
kan pladsen indskrænkes en smule, som giver mulighed for en separat cykelsti, således at
fodgængere og cyklister kan adskilles.

Jeg har modtaget en tegning af området når arbejdet er færdigt. Tegningen findes på vores
hjemmeside og linket er her.
Tegning: http://gf-heldbovaenge.dk/hofor/byggeplads-heldbovej.pdf
Siden om gravearbejdet http://gf-heldbovaenge.dk/grave-arbejde-i-parken.html
Link til seneste HOFOR nyhedsbrev
http://nyhedsbrev.biz/e10/parker/nl/de51a684bbf09a4d/mc2689387/email/.
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