INFORMATIONSBREV

Kære beboer i
Søndergårdskvarteret

Skybrudssikring og
nye vandledninger

Furesø Kommune og Novafos kommer og skybrudssikrer
Søndergårdskvarteret hen over foråret og sommeren 2019.
I samme periode renoverer Furesø Vandforsyning vandforsyningsledninger og stikledninger i området. Yderligere skal
DAB Vesterbo nedgrave affaldscontainere ved Søndergårdsvej udfor Mosevej og Hyldevej.
Det vil give en del gener mens arbejdet står på, men vi gør
vores bedste for at koordinere arbejdet, så generne bliver så
minimale som muligt.
På kortet på bagsiden kan du se hvor og hvornår der vil foregå anlægsarbejde i dit område. Bl.a. vil gennemkørsel på flere sideveje, herunder Elmevej, blive spærret for en periode.
Der vil blive skiltet i området, når der foregår noget som kan
påvirke kørselsmulighederne.
Du vil se entreprenøren NCC i området, som udfører klimatilpasningsprojektet og Merkur VVS som arbejder for Furesø
Vandforsyning. Derudover kommer Aarsleff og gennemfører
tv-inspektion og renovering af kloaker for Novafos.
Er du nysgerrig på projektet så læs mere på hjemmesiden
www.furesoe.dk/klimaprojekt
Med venlig hilsen
Furesø Vandforsyning, Novafos og Furesø Kommune

Klimatilpasningsprojekt
i Søndergårdskvarteret
Furesø Kommune og Novafos samarbejder
om at skybrudssikre Søndergårdskvarteret.
Formålet er at forhindre skybrudsvand i at
løbe ind i private haver og huse. Bl.a. erstattes Søndergårdsvejs nordlige fortov med
en grøn rabat med lavning som skal fungere som transportvej for skybrudsvand.

Du kan finde os i området
Fra d. 2. april kan du møde byggelederen Bo
Brøndum Pedersen i skurvognen på
Højdevej.
Han sidder klar til at tale med dig, hvis du
har spørgsmål eller noget du mener vi skal
være opmærksomme på i forbindelse med
projekterne.
Hvornår? Hver anden tirsdag i lige uger
mellem kl. 15.00-18.00*
*med forbehold for ændringer—Der vil være skiltning på skurvogn hvis der er ændringer.

Kontaktoplysninger:
Udskiftning af vandledninger: Furesø Vandforsyning: tlf. 4495 2615 - mail: sl@furesoevand.dk
Klimatilpasningsprojekt: Furesø Kommune og Novafos: tlf. 7235 5355 - mail: bme@furesoe.dk
Byggeleder: Bo Brøndum Pedersen, tlf. 30122893 - mail: bo@bovak.dk

