

Lyngby-Taarbæk Forsyning informerer om
kloakarbejde ud for Buddingevej 15-23B
I forbindelse med den nye letbane omlægger Lyngby-Taarbæk Forsyning
en række vand- og spildevandsledninger, så de ikke kommer til at ligge
under skinnerne. Det sker for at forhindre, at et brud på en ledning under skinnerne skal repareres, hvilket vil give alvorlige konsekvenser for
letbanens drift.
I øjeblikket arbejder Lyngby-Taarbæk Forsyning blandt andet på Buddingevej – indtil nu har arbejdet foregået fra viadukten og frem til krydset Buddingevej/Engelsborgvej. Entreprenør på arbejdet er Barslund
A/S.
Næste fase af arbejdet kommer til at foregå i krydset og ud for Buddingevej 15-23B.
Der fortsat kun buskørsel på denne del af Buddingevej.

Arbejdet på Buddingevej er blevet forsinket – blandt andet på grund af
det meget kraftige regnvejr den 19. august, der oversvømmede arbejdsområdet og ødelagde en spildevandsbrønd i Buddingevej.
Barslund arbejder på at udbedre skaderne, og forventningen er, at arbejdet ud for Buddingevej 15-23B begynder omkring den 7. september.
Den samlede anlægsperiode for strækningen er cirka to måneder.
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Hvilke konsekvenser får arbejdet for beboerne på Buddingevej
15-23B?
I uge 32 havde Barslund desværre en arbejdsulykke på Buddingevej.
Arbejdsmiljøet har højeste prioritet, og derfor kommer arbejdet fremadrettet til at fokusere endnu mere på dette.
Arbejdsområdet på Buddingevej 15-23B er komprimeret, og derfor er
der meget lidt plads til både maskiner, materialer og medarbejdere. Med
udgangspunkt i den høje fokus på arbejdsmiljøet bliver en af konsekvenserne desværre, at beboerne ikke får adgang til egen indkørsel i
anlægsperioden. Det er ikke det, Lyngby-Taarbæk Forsyning havde forventet og heller ikke det, der tidligere er meldt ud. Det beklager
Lyngby-Taarbæk Forsyning.
Kommunen og Lyngby-Taarbæk Forsyning forstår til fulde de gener, som
beboerne kommer til at opleve på grund af spærringen, og har derfor
drøftet sagen indgående med Barslund.
Aftalen med Barslund er, at de åbner for adgang til indkørslen i ekstraordinære situationer, fx hvis en beboer skal flytte eller have leveret et
køleskab. Adgangen kan ske i tidsrummet fra kl. 7-15 efter aftale – og
gerne i så god tid som muligt.
Har du brug for ekstraordinær adgang, skal du kontakte
Barslund på mail: JCN@barslund.as.
Renovation
I anlægsperioden vil dagrenovation og 4-kammerbeholderen blive tømt,
men det er desværre ikke muligt at få hentet storskrald og haveaffald i
perioden.
Parkering
Vi har fundet plads til 2-3 ekstraordinære p-pladser på selve Buddingevej på strækningen Chr. X’s Allé og frem til afspærringen. P-pladserne
kan ikke reserveres eller øremærkes jf. færdselsloven, men vi håber de
kommer beboerne i nr. 15-23B til gavn.
Kommunen indførte randzone parkering i Ulrikkenborgområdet i foråret.
Ordningen blev blandt andet indført for at give beboere i området bedre
mulighed for at finde parkeringsplads. I det omfang I ikke allerede har
ansøgt om en sådan licens, så vil det være en god mulighed.
Det er også muligt at parkere på Chr. X’s Allé 109 – Børnehuset Svanen.
Parkeringspladsen bag Rådhuset har fri parkering udenfor Rådhusets almindelige arbejdstider (se skiltning) og kan også benyttes.
Hovedstadens Letbane v/Per Aarsleff
Når Lyngby-Taarbæk Forsyning er færdige på strækningen fra Vinkelvej
til Engelsborgvej, bliver arealet overtaget af Entreprenør Per Aarsleff.
Nærmere information om dette arbejde følger til en større gruppe af berørte beboere i området.
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