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Kære erhvervsdrivende og naboer.  
 

Så er det atter blevet tid til lidt info om hvad der er sket og hvad der kommer til at ske 

i Vestergade.  

 

Etape 1. Vestergade.  

• Kabelejere og forsyningen er nu færdige.  

 

Kommende arbejder de næste uger.  

 

Der lægges belægning, nordlige fortov. Se vedhæftede billede af klinkebelægning.  

Der skal laves bundopbygning til belægning, sydlige fortov. Derefter lægges der 

klinkebelægning, ved fortov.  

Gående trafik flyttes fra arealet i midten, til den nye fortovsbelægning.  

Stålkanter til bedene/legeområde etableres.  

Klinkbelægning i arealet i midten af gaden lægges.  

 

Etape 2. Vestergade  

• Rydning af areal i midten af gaden, færdig.  

• Etablering af ny vandledning, færdig.  

 

Kommende arbejder de næste uger.  

 

Etablering af den ny fjernvarmekanal er ved at være færdig, der mangler det sidste 

stykke ved Norups Plads.  

Efter fjernvarmen, så er det tid til udskiftning af hovedledning til regnvand. Dette 

arbejde vil foregå de næste to måneder.  

 

I etape 2 er der lavet overgange forskellige steder i gaden så man ikke skal gå helt ned 

i den anden ende af gaden for at komme over på den anden side, men brug venligst 

den nærmeste overgang.  

 

Disse overgange bliver rykket lidt frem og tilbage, afhængigt af de forskellige 

arbejder. Så det er ikke sikkert at overgangene altid er det samme sted.  

Da vi ikke har meget plads i gaden appellerer vi til at der ikke bliver stillet gadevare 

udenfor butikkerne, så vi kan overholde de krav der er, bedst muligt.  
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Der er lagt plader ud til den gående trafik, denne form for underlag kan godt være lidt 

besværlig at færdes på. Så vi beder jer om at være meget opmærksomme når i færdes 

på Vestergade/Byggepladsen.  

 

I forbindelse med at en af bygningsejerne bygger om på hjørnet af 

Tværgade/Vestergade er der opstillet stillads. Dette stillads kommer til at stå der fra d. 

8/6/20 – 3/7/20 i Vestergade, i Tværgade fjernes det d. 10/7/20  

 

Der er truffet beslutning om at fremrykke renoveringen af Søndergade/Søndertov.  

Renoveringen er rykket frem med opstart d. 10/8/20 hvor vi starter med ny kloakering 

på Søndertorv og ned gennem Søndergade, til Markedsgade.  

Yderligere info vil komme snarest.  

 

Skulle der være nogle spørgsmål til projektet er i velkomne til at kontakte mig.  

 

Hvis man ønsker at få tilsendt nyheds-infobrev, så skal i blot sende mig en mail.  

 

Med venlig hilsen  

 

Kasper Abild O’Donnell  

Projektleder  

Direkte: 30920274  

E-mail: ka@buus-ag.dk  
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