Orientering

September 2022

Til beboerne på Høyrups Allé, Gardes Allé og Richelieus Allé, Hambros Allé 23, 27, 30 og 32,
A. N. Hansens Allé 37 samt Strandvejen 130B, 130C, 130D og 130E.

Høyrups Allé, Gardes Allé og Richelieus Allé
- Vejarbejder i forbindelse med fortovsrenovering
Fortove og vejafvanding skal renoveres som en del af et større renoveringsarbejde på vejene. De nye fortove
udføres som Gentofte standardfortov som nuværende, med to rækker fliser med chausséstensbort.

Tidsplan
Renovering af fortovene på Høyrups Allé, Gardes Allé og Richelieus Allé, påbegyndes på Høyrups Allé i siden
med lige husnumre d. 19.09.2022.
Arbejdet forventes afsluttet på Gardes Allé ultimo december 2022.
Beboerne på vejene vil modtage orientering om tidspunkt når der opstartes på ny vejside ca. 10 dage før påbegyndelse.
Nedløbsbrønde og stikledninger er renoveret i forbindelse med Novafos vandseparering..

Hvad betyder det for dig
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.
Entreprenøren har tilladelse til at arbejde i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00 fra mandag til fredag og kl. 7.00 – 14.00
om lørdagen.
Læs mere om, hvad arbejdet betyder for dig, på side 2 i dette brev.
Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på nedenstående telefonnumre eller E-mail.
Med venlig hilsen
Park og Vej

Ørnegårdsvej 17
2820 Gentofte
Telefon: 3998 8100
www.gentofte.dk

Vejmyndighed: Tilsynsførende Jan Holgersson Tlf.: 3998 8115
Henvendelser vedr. hække: Per Rosenfeldt Tlf.: 3998 8114
Projektleder Fazal Ahmad Amiri Tlf.: 3998 8271
E-mail: park-vej@gentofte.dk

Hvad sker der hos dig …
Mens vi arbejder, vil der være gener i form af opgravede fortove, afspærrede indkørsler
og parkeringsforbud, hvor man henvises til parkering på andre veje i kvarteret.

… på fortovet

Vi hæver kantsten, udskifter grusbærelag og fortovsbelægning.
… i din indkørsel/indgang
Vi graver fortovet op. Det betyder, at du ikke kan komme ind med din bil, mens vi arbejder. Hvis du ikke respekterer afspærringen, risikerer du, at din bils undervogn skraber på
kantstenen, og entreprenørens arbejde ødelægges. Der er spærret i anslået 5 uger for
din bil.
Idet kantsten bliver hævet for at gøre plads til ny asfalt på kørebanen, kan det blive
nødvendigt at tilpasse belægningen i private indkørsler/indgangspartier til det nye fortovsniveau. Gentofte Kommune tilpasser disse belægninger til det nye fortovsniveau
uden beregning, dog kun i et vist omfang.
 Hvis du ikke ønsker, at vi tilpasser din belægning, bedes du kontakte
os.
 Hvis du planlægger at ændre din indkørsel eller indgang i 2020, bedes
du kontakte Park-Vej@Gentofte.dk inden den 19.09.2022.
Det vil være muligt for dig at gå ind til din ejendom, da vi i renoveringsperioden lægger
store plader ovenpå (henover) de opgravede arealer.

Det er vigtigt at afmærkningen ikke flyttes eller fjernes, da
den er der både for at beskytte de folk, der arbejder på
stedet, og trafikanterne i området

Hvis vi hjælpes ad - går arbejdet hurtigere
Beskæring af hæk og træer

Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du klippe din hæk så langt tilbage, at fortovet og
bagkanten er fri, inden vi starter vejarbejdet, så entreprenøren kan renovere hele fortovet. Der skal også være en frihøjde på 2,75 m under træer, der rager ud over fortovet.
Fortovsrenoveringen kan beskadige beplantning med rodnet under belægningen. Hvis
du er i tvivl om, hvorvidt beplantningen er skåret langt nok tilbage, er du velkommen til
at kontakte os.

Du vil altid få mulighed for gående adgang til din ejendom

Private belægninger på offentligt areal

Hvis du selv har lagt fliser, betonsten eller lignende i det offentlige fortov (gl. dispensation), som du gerne vil have tilbage, skal du sende en mail herom inden den 19.09.2022
til Park-Vej@Gentofte.dk med ”Privat belægning Høyrups Allé, Gardes Allé og Richelieus
Allé (husnr.)” i emnefeltet.
I så fald lægger entreprenøren materialerne ind i din indkørsel, hvorfra du selv skal
fjerne dem. Har vi ikke hørt fra dig, inden arbejdet igangsættes, fjerner vi alle materialerne. Chaussésten og brosten tilhører Gentofte Kommune, også selv om du selv har
fået dem lagt i fortovet. De bliver genbrugt i projektet eller deponeret til brug på en anden vej.
Postkasser
Postkasser skal jf. ”postkassenloven” placeres til/ved skel, og altid helt på egen matrikel
og
må ikke rage ud over matrikelgrænsen eller være placeret på vejarealet. Hvis dette er tilfældet ved din ejendom skal du flytte din postkasse ind på egen matrikel. Hvis du er i
tvivl
om din postkasse er sat forkert, er du velkommen til at kontakte os.

Dagrenovation, storskrald og haveaffald

Hvis du skal have hentet storskrald eller haveaffald under fortovsrenoveringen, skal du
stille det på kørebanen inden for det afmærkede arbejdsareal. Mens entreprenørarbejdet foregår, vil dagrenovation, storskrald og haveaffald blive afhentet inden kl. 7.00.

Udrykningskøretøjer
Brand og politi orienteres om arbejdet, og vi sørger for, at de kan komme frem, hvis det
bliver aktuelt.
Arbejdet udføres af
Brolæggerfirmaet Lindrand A/S

Det er ikke muligt at køre ind
på din grund, imens fortovet
udføres, da det vil ødelægge
entreprenørens arbejde og din
bils undervogn

