
   

 Ekspeditions- Mandag og tirsdag 10.00 - 15.00, torsdag 10.00 - 17.00, fredag 10.00 - 13.00 og telefontid Onsdag lukket    

    Anders Otto Larsen  Bueparken 92 2750 Ballerup     Opfølgende brev om modernisering af vej- og stibelysning  Vi har tidligere skrevet til jer med oplysninger om den kommende modernise-ring af vej- og stibelysning i jeres område. Et anlægsprojekt har sjældent en fast form fra start, men ændrer sig i takt med, at det møder virkeligheden – så-ledes også belysningsprojektet, og derfor er det tid til et opfølgende brev.   Vi har erfaring for, at I har meget forskellige behov for information. Så hvis I mangler informationer i dette brev, er I derfor velkomne til at besøge projek-tets hjemmeside på www.ballerup.dk/vejbelysning eller kontakte os på e-mail eller telefon.   Besparelser som følge af moderniseringen Det forrige orienteringsbrev var misvisende i forhold til de forventede, årlige besparelser på drift, vedligeholdelse og elforbrug. Det fremstår som om bespa-relsen på 5 mio. kr. årligt er for Buekvarteret alene. Det er ikke tilfældet. Be-sparelsen er for det samlede belysningsprojekt, som består af modernisering af ca. 6.000 af kommunens 9.000 lamper på veje og stier.   Placering af belysningen På nogle veje i Buekvarteret har vi været nødt til, at opmarkere ny placering af masterne. I kan se markeringerne på fortovene. Grunden er, at der kun er kab-ler i den ene side af vejen på trods af, at der er lamper i begge vejsider. Vi pla-cerer naturligvis lamperne i samme side som kablerne, så vi ikke skal grave på tværs af jeres veje ud for hver lampe.   Belysningsmaster Siden vi skrev til jer sidst, er vi blevet opmærksomme på, at jeres lysmaster ikke kan genbruges. De har så få års levetid tilbage, at det bedst vil kunne be-tale sig at udskifte dem samtidig med lamperne. Når det er sket vil I have et belysningsanlæg, som vil kunne holde i rigtig mange år.   Gravninger Når vi udskifter master, vil de blive gravet op. Gravearbejdet vil være i fortov - ikke på jeres matrikel. Der vil hele tiden være adgang til jeres grunde.   Enkelte steder kommer vi til at grave langs matriklerne. Det kan komme på tale i starten af stikvejene, og ved stierne, som fremadrettet også vil blive belyst. Gravningerne skyldes at der enkelte steder skal lægges kabel til de nye lamper.   
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Selvom entreprenøren er påpasselig, vil der kunne ske skader på andre lednin-ger under arbejdet. Udbedring af skader vil have første prioritet.   Kommunen vil have stort fokus på, at entreprenøren retablerer belægningerne ordentligt efter sig. Vi kontrollerer arbejdet løbende samt ved aflevering og igen ved 1-årsgennemgang og 5-årsgennemgang.    Tidsplan for anlægsarbejdet Vi har nu fået vished for tidsplanen for anlægsarbejdet. Entreprenøren har væ-ret nødsaget til at flytte rundt på nogle arbejder, således at Buekvarteret an-lægges senere end beregnet. Hvis vejret er med os, vil tidsplanen for Buekvar-teret være, som følger:   
• Hold-an Vejsstien: oktober  
• Resten af Buekvarteret: januar-februar (vi kender endnu ikke rækkeføl-gen af vejene)  Hold-an Vejsstien vil derfor være det første sted, hvor I kan se de nye lamper.   Beskæring Vi har været i kontakt med rigtig mange af jer om beskæring af jeres beplant-ning. Og vi vil gerne takke alle, som har været ude og beskære. Det er af stor betydning, at vi kan komme til masterne, når vi skal arbejde.   Da vi nogle steder har måttet flytte på masteplaceringen, forventer vi nu igen at få en del spørgsmål til hvordan der skal beskæres. Derfor kan jeg informere om, at alle grundejere har pligt til at beskære deres beplantning efter neden-stående retningslinjer. Vi besigtiger i næste uge vejene, og skriver direkte til de grundejere, som endnu ikke har beskåret.      

                I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til projektet.   Med venlig hilsen Park og Vej  Privat areal Privat areal Fortov Fortov Kørebane Skel Skel 2,75 m 4,50 m 


