

Til beboerne på Buddingevej 36B til 48

Information om kloakarbejde på Buddingevej 36B-48
I november skrev vi til jer om kloakarbejdet ud for jeres boliger. Her omlægger
Lyngby-Taarbæk Forsynings entreprenør, Barslund, spildevandsledninger i forbindelse med den nye letbane.
Vi er klar over, at arbejdet har store gener for jer beboere, og derfor ser LyngbyTaarbæk Forsyning og Barslund hele tiden på, om der er noget i processen, der
kan optimeres og gøres mere effektivt.
Letbanen er et kæmpe anlægsprojekt med mange delprojekter og bygherrer. Og
meget arbejde er afhængigt af, at noget andet er blevet færdigt, herunder at indpasse for uforudsete omstændigheder, som kan forrykke tidsplanerne. Derfor er
det et stort puslespil at få det hele til at gå op i en højere enhed – og forudsætningerne ændres hele tiden.
Siden vi skrev sidst, er der kommet en åbning for, at Lyngby-Taarbæk Forsyning
kan fremrykke nogle etaper af arbejdet, som ellers først skulle være begyndt senere på året.
For beboerne på Buddingevej 36B-48 betyder det, at arbejdet ud for jeres huse
desværre bliver forlænget – efter planen til maj. Til gengæld slipper Lyngby-Taarbæk Forsyning for at spærre af for jeres indkørsler i den senere etape, der var
planlagt til at vare 6 måneder.
Med andre ord bliver den samlede afspærring foran jeres huse forkortet med
cirka tre måneder.
I Lyngby-Taarbæk Forsyning ville vi ønske, at vi havde kunnet informere om dette
allerede i første brev, men på det tidspunkt var det ikke muligt at fremrykke den
senere etape. Denne mulighed er altså nu opstået, og det ønsker vi at udnytte.
Vi håber på jeres forståelse for dette.
Hvis ikke landet havde været corona-nedlukket, ville Lyngby-Taarbæk forsyning
have indkaldt jer til et borgermøde om denne ændring. Hvis I ønsker at få en uddybet forklaring og stille spørgsmål til projektet, er I velkomne til at kontakte
Lyngby-Taarbæk Forsyning på 72 28 33 60.
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Barslund vil stadig åbne for adgang til indkørslen i ekstraordinære situationer, fx
hvis I skal flytte eller have leveret større varer som fx et køleskab. I disse situationer kan der skabes adgang på hverdage i tidsrummet fra kl. 7-15.
Har du brug for ekstraordinær adgang, skal du kontakte Barslund på mail:
LLT@barslund.as.
Som nævnt i det tidligere brev fungerer storskraldsordningen ikke i perioden. Hvis
du har udfordringer i forhold til det, kan du ringe til Lyngby-Taarbæk Forsyning
kundeservice på tlf. 72 28 33 60, som så vil hjælpe jer.
Yderligere information
I forbindelse med arbejdet ud for jeres huse udvides arbejdet til også at omfatte
strækningen ned til Engelsborgvej. Det betyder, at Buddingevej – mellem Chr. X’s
Allé og Engelsborgvej – ensrettes, så der kun er trafik i retning mod Lyngby. Engelsborgvej åbnes i krydset til Buddingevej og den udadgående trafik ledes ad Engelsborgvej væk fra Lyngby.
På Lyngby-Taarbæk Forsynings nye hjemmeside kan I tilmelde jer et nyhedsbrev,
hvis I er interesserede i at få information om arbejdet på blandt andet Buddingevej. Hjemmesiden holdes naturligvis også opdateret med nyt om vores gravearbejder.
www.ltf.dk/nyhedsbrev
www.ltf.dk/her-graver-vi

Du kan også læse mere om arbejdet i forbindelse med letbanen på Lyngby-Taarbæk Kommunes hjemmeside om letbanearbejdet – www.letbane.ltk.dk.
Barslund vil i perioden uddele informationsbreve, når/hvis der sker større ændringer – fx ved forsinkelser eller akutte hændelser.
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