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Orientering om byggeri og parkeringsforhold til beboere og erhvervslejere på Papirfabrikken   

 

Højhusbyggeriet/parkeringsplads ved Fitness World  

Byggeriet skrider planmæssigt frem trods udfordringer. 

I juli og august vil der tillige blive arbejdet på byggepladsen om lørdagen m.h.p. afkortning af perioden med vibrering af 

funderingssøjlerne. Nabohøring har fundet sted. 

 

P-hus ved Jysk Musikteater 

I perioden fra uge 27 til og med uge 35 har entreprenøren bedt om ekstra plads  i området for at få de store elementer 

ind på byggepladsen. Elementerne har desværre vist sig at være for tunge til at kunne løftes ind fra Smedebakken, som 

først planlagt. Den tunge trafik med elementerne køres i stedet for ned ad rampen til Performers House. Den meget 

store transport kører først rundt om hjørnet  mod Kedelhuset for så at bakke tilbage til byggepladsen med elementerne. 

Det kræver at alle parkanter i perioden må finde andre steder at parkere. Der er fundet alternative parkeringsløsninger 

til alle de pågældende firmaparkeringer. Ligeledes gældende for beboerne i Performers House. 

 

Der skal stå en stor kran for modtagelse af elementerne ved JYSK Musikteater for at løfte elementerne på plads på 

byggepladsen. Så det vil desværre også komme til at blokere for passage til Avistorvet, Havnehusene og JYSK 

Musikteater fra Smedebakken. Al trafik vil derfor i den pågældende perioden skulle benytte vejen bag om caféerne så 

de kan passere over Avistorvet. På Avistorvet har Midtjyllands Avis P-plads nr. 24, og den vil i perioden blive markeret 

med et gult kryds som ”Parkering forbudt”. Dette for at gøre plads til passage af udrykningskøretøjer og andre større 

biler. 

 

Brand- & Redning er også informeret herom, så redningskøretøjer, som skal så tæt på Havnehusene og JYSK 

Musikteater som muligt, i perioden også må passere ad vareindleveringsvejen bag om caféerne. 

 



Jeg gør opmærksom på, at der under ingen omstændigheder må parkeres hverken på vejen bag om caféerne eller i 

indhakket til Ungeguidens bagindgang/Intranote. Q-Park er selvfølgelig orienteret om den ekstra kørsel på vejen og de 

er nødt til at udstede P-afgifter, hvis parkeringsforbuddet ikke respekteres.  

 

Bestilt taxa´er til Havnehusene & JYSK Musikteater må ligeledes bestilles til at køre samme vej og tværs over 

Avistorvet. 

 

Vi er klar over, at det bliver noget trængt og appellerer til udstrakt tålmodighed under element-opsætning. 

 

I uge 29 – 31 har elementfirmaet ferielukket, hvorfor der ikke arbejdes på P-huset i denne periode. Kranen forsøges 

rykket så meget til side, at der her vil kunne passeres. 

 

Rigtig god sommer til alle. 

 

Med venlig hilsen 

 

KS Papirfabrikken 

Helle Yde 


