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Orientering om byggeri og parkeringsforhold til beboere og erhvervslejere på Papirfabrikken   

 

Højhusbyggeriet/parkeringsplads ved Fitness World  

Byggeriet er nu i fuld gang.  

Den letteste indkørsel til Papirfabrikken er p.t. via indkørslen til Smedebakken ved JYSK Musikteater. 

På informationsmødet i sidste uge opfordrede Silkeborg Kommune at påregne ekstra køretid under hele byggeperioden 

omkring Søtorvet og Papirfabrikken, hvilket vi er helt enige i. 

 

P-hus ved Jysk Musikteater 

Det støjende spuns-/pælearbejde trækker desværre lidt ud. Entreprenøren er stødt på noget i undergrunden, som giver 

udfordringer med at banke stolperne ned. Vi er blevet oplyst, at man i indeværende uge burde være færdig med ca. 

95% af arbejdet med den mest støjende fase af projektet. 

 

Motorcykler på Papirfabrikken 

Det virker som om, at ikke alle motorcykel-parkanter ved, at vi har et system med registrering af Jeres motorcykler, så I 

kan parkere uden synlig parkeringstilladelse fra Q-Park. Registreringen foregår ved at I sender en mail til undertegnede: 

hyde@henton.dk med følgende oplysninger: 

Motorcyklens fabrikat, stelnr., registreringsnr., ejerens navn, arbejdssted og tlf.nr.. 

Nogle motorcykel-parkanter parkerer desværre uden at stå på min liste, men vær venligst opmærksom på, at det kan 

koste Jer en P-afgift.  

 

For at spare mest muligt på P-pladserne i disse byggetider, så har jeg aftalt med Q-Park, at motorcykler i 

byggeperioden IKKE parkerer på betalings P-pladserne. De skal fremover parkere i indhakket ved det lille vandbassin 

ved Unge Guidens hovedindgang, Papirfabrikken 18A, jf. foto: 

 



 

 

Parker venligst helt op mod muren i indhakket i retning mod Performers House. Der skal fortsat være plads til 

forbipasserende, som kommer ned fra trapperne og rampen.  

 

Hvis der er tale om parkering på en fast firma reserveret P-plads, så bestemmer I selvfølgelig selv over om mortorcykel-

parkanter parkerer i en af Jeres parkeringsbåse.  

 

Nyhedsbreve på www.soetorvet.silkeborgkommune.dk  

Sidst jeg sendte Nyhedsbrev ud informerede jeg om, at Nyhedsbrevet fremover ville blive lagt på  hjemmesiden: 

https://soetorvet.silkeborgkommune.dk . Endnu er Nyhedsbrevene ikke at finde der, så indtil siden er opdateret 

fortsætter jeg blot med at informere Jer på e-mail.  

 

Rigtig god Kr. Himmelfartsferie til alle. 

 

Med venlig hilsen 

 

KS Papirfabrikken 

Helle Yde 


