
 

 

 

NYHEDSBREV – PAPIRFABRIKKEN 18/01 8. februar 2018 

 

 

Orientering om byggeri og parkeringsforhold til beboere og erhvervslejere på Papirfabrikken   

 

Højhusbyggeriet/parkeringsplads ved Fitness World (se bilag 1) 

På parkeringsarealet foran Fitness World, gult område på bilag 3, er byggemodningen af grunden, i forbindelse med 

højhusbyggeriet, gået i gang. Entreprenøren og Silkeborg Forsyning er ved at flytte nedgravede kabler og 

forsyningsledninger, således at der fra engang i april måned kan graves ud til en stor P-kælder. 

 

Flytningen af kabler m.m. foretages etapevis, og der bliver derfor flyttet rundt på de områder, hvor der arbejdes. Vi har 

tidligere udsendt oversigter over de berørte områder, og vi har netop modtaget nye korrigerede kortbilag, jf. bilag 1. 

 

Fredag d. 9/2 flyttes en del af den nuværende afspærring ved Bones, så der vil i morgen kunne være afspærringer, som 

rækker lidt ud over det afmærkede område. Dette vil typisk forekomme når der skiftes fra et område til et andet. 

 

Vær venligst opmærksom på, at der er afmærket forskellige perioder på hver enkelt tegning, som er gældende helt frem 

til d. 14. april 2018.  

 

Alle firmaparkeringspladserne i gult område er allerede blevet flyttet ned på Avistorvet, så der er minimum det samme 

antal betalingsparkeringspladser til rådighed i gult område foran Fitness World, Bones m.fl. som før opstart af 

ledningsarbejdet til Papirtårnet.  

 

Vi anbefaler, at I guider gæster og besøgende til parkeringsområdet bag Fitness World, det såkaldte orange område, jf. 

bilag 3. I orange område vil alle firmaparkeringspladserne snarest blive tilrettet med en lille ændring, således at gæster 

på området frit kan benytte alle P-pladserne allerede fra kl. 16.45 og frem til kl. 8.00. Det kan synes som en meget lille 

ændring, men primært Fitness World´s kunder har store problemer med at finde en P-plads i de sene 

eftermiddagstimer, så en ændring på blot 15 min. har stor betydning for fitness-udøverne, da mange hold starter kl. 17. 

I skal være opmærksom på, at ændringen først træder i kraft i uge 8, når skiltningen er blevet rettet af Q-Park. 



Det er VIGTIGT at ALLE RESPEKTERER, AT PLADSERNE FØRST ER TIL FRI AFBENYTTELSE EFTER KL. 16.45.  

Q-Park er informeret herom og der udstedes afgifter, såfremt parkering forekommer på de reserverede firmapladser 

INDEN kl. 16.45. Firmaerne i området har strukket sig til det yderste for at give plads til denne ændring. En stor tak til 

alle berørte lejere, som har bidraget til dette flotte samarbejde.  Det har større betydning for Fitness World end i 

forestiller Jer. 

 

P-hus ved Jysk Musikteater (se bilag 2): 

På parkeringsområdet ved Jysk Musikteater går byggemodningsarbejdet så småt i gang i uge 7, jf. bilag 2..  

Vi har fra på mandag flyttet 12 reserverede firmaparkeringer og 22 fleksible parkanter til pladser uden for  

Papirfabrikken. Så frem til selve gravearbejdet påbegyndes medio marts, så vil der i dette område være flere P-pladser 

ledige end i dag. 

 

Ca. medio marts 2018 har vi indgået aftaler med nogle af erhvervslejerne om at flytte yderligere 100 biler væk fra 

Papirfabrikken – primært fra området bag Fitness Centret, hvorfor der også på dette tidspunkt vil være minimum det 

samme antal P-pladser til rådighed på Papirfabrikken, som der er i dag. 

 

Nyhedsbreve: 

Nyhedsbrevene sendes primært til en ledelsesperson i hvert enkelt firma på Papirfabrikken, som således får ansvaret 

for at informere egne medarbejdere. 

 

Vi er naturligvis bekendt med, at byggerierne i byggeperioden vil genere os alle, men vi bestræber os på løbende at 

informere ved løbende at udsende nyhedsbreve.  

 

Med venlig hilsen 

 

KS Papirfabrikken 

Helle Yde 


