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Til beboerne på Jensløvs Tværvej, Trunnevangen og
Jensløvsvej, Jægersborg Allé nr. 9-23

Vejarbejde i forbindelse med renovering af – Jensløvs Tværvej
Nu fortsætter vi med etape 3…
Som der tidligere er informeret om, renoverer vi fortovene og parkeringsarealet på Jensløvs Tværvej.
Fortovene bliver blandt andet renoveret for at hjælpe med at holde regnvand på kørebanen under skybrud.
Parkeringsarealet renoveres for at optimere manøvreforhold. I forbindelse med renovering af Jensløvs Tværvej bevares
de eksisterende platantræer i center af vejanlægget.
Tidsplan Etape 3
Vi er i fuld gang med etape 1 og 2. Den 7. december 2020 vil vi starte på etape 3, som omfatter hele bredden fra
facade til facade mellem Jensløvs Tværvej 8 og Jensløvsvej. Vi har haft lidt udfordringer i vores fremdrift bl.a. med
trærødder og højtliggende kabler, og er blevet lidt forsinkede. Vi forventer nu, at hele renoveringen er færdig i
slutningen af januar 2021, eksklusiv asfaltslidlag som planlægges udlagt i sæsonen for asfaltarbejder 2021.
Renoveringen omfatter:
• Opretning af kantsten.
• Udskiftning af grusbærelag og flisebelægning.
• Udførelse af asfaltbelægning i fortovets bagkant mellem fortovsfliser og grundskel. Ud for gående og kørende
adgange samt kabelskabe etableres chaussésten.
• Udskiftning af belægning i parkeringsarealet.
Entreprenøren vil tilstræbe at tage mest muligt hensyn til din og dine naboers dagligdag, men vejarbejdet kræver plads
til materialer og maskiner, og der vil være både støjgener og øget lastbilkørsel i perioden.
Der henvises til parkering på andre veje i kvarteret.
Vi beklager de gener, som fortovsrenoveringen medfører for beboerne og trafikken.
Du er naturligvis velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.
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