Kære beboere i etape Stenløse Nordøst
Gravarbejdet starter mandag den 19. oktober.
Langt om længe kan vi gå i gang med gravearbejdet i Stenløse Nordøst, d.v.s. Stenlillevej og Søsumvej med tilhørende sideveje.
Efter et langt tilløb med ansøgninger om: Gravetilladelser, skilteplaner,
midlertidige lukninger af visse vejstrækninger, omkørsler samt en tilladelse til at lukke den nordlige vejbane på Frederikssundsvej er tingene
så småt faldet på plads. Men det var en drøj omgang.
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Entreprenørerne starter mandag den 19. oktober med at spærre Stenlillevej ved Frederikssundsvej samt den nordlige vognbane, således at
trafikken fra nord ad Stenlillevej bliver ledt ad Rosenvænget, videre ad
Søsumvej og derfra videre ud på Frederikssundsvej.
Det var oprindeligt aftalt med Grf. Karlshøj og Vejmyndigheden, at Rosenvænget skulle udstyres med 5 midlertidige vejbump, men entreprenøren har efterfølgende tjekket bestemmelserne, som ikke tillader den
slags ekstraordinære chikanerer under de givne forhold. Derfor må vi
alene sætte vor lid til, at folk kører efter forholdene og som skiltet.
For mange er det allerede den daglige vej mod Hovedstaden.
Beboerne på Stenlillevej frem til Rosenvænget, Granvej og Åparken
kan naturligvis fortsat ud- og indpassere ad Stenlillevej, idet den holdes åben for ”ærinde-/beboerkørsel” på den halve kørebane.
I takt med at arbejdet skrider frem, vil den enkelte nye fjernvarmekunde få besøg af fjernvarmetekniker Michael Gadgaard, mobil 5119
7677, eller mig med henblik på endelig aftale om, hvor og hvorledes
fjernvarmestikket skal føres ind i huset, idet entreprenøren skal have
en stikskitse at grave efter. I må også gerne finde jeres skitser og kort
over kabler og rør i jorden på jeres matrikel frem – det vil interessere
entreprenøren. ☺
VI glæder os til endeligt at komme i gang i Nordøst, idet vi efter en tilsvarende svær start i Sydøst nu er kommet frem til Menighedens Børnehus (Engholmvej).
Malene lægger inden ugen er omme en revideret etape- og tidsplan på
hjemmesiden, hvor også anden info om Stenløse NØ/SØ løbende vil
blive lagt op, så I kan følge med i arbejdets fremadskriden.
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