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Lidt som
i gamle dage

Kilde: Skælskør

Egnshistoriske

Arkiv

Ny belægning i Algade
Skælskør
Algade i Skælskør skal have ny belægning. Gaden skal bringes tilbage til
den stil, den havde omkring år 1900,
hvor den var belagt med brosten. Den
ny belægning vil komme til at bestå
af to slags sten, der kombineres, så
de markerer områder til forskellige
formål.

1.1 | BELÆGNING | NORMAL PROFIL OG OVERFLADE
GRANIT - NORDISK BLANDING

GRANIT - NORDISK BLANDING

PRIMÆRT FORMAT
150 MM

150 MM

Når arbejdet er afsluttet, vil Algade
fremstå i en grønnere version. Flere
træer, nye bænke og områder til ude
servering vil danne danne rammen om
et aktivt byliv for gadens beboere og
handlende.

Overgangen mellem gangarealer og
kørebanen bliver markeret med skift
i belægningen for at hjælpe blinde og
svagtseende, der færdes i gaden.

TILPASINGSSTEN

180 - 250 MM

140 MM

Brugte slidte ”brosten” i formatet cirka 15x15x15
(længde x bredde x tykkelse) pr. m2 kr. 475,-

Nye savede og jetbrændte sten i formatet
cirka 15x15x10 (længde x bredde x tykkelse) pr.
m2 kr. 1.485,Stenene produceres med en savet top og bund,
der derefter jetbrændes, samt kløvede sider.

Stenene er en blanding
af dansk og svensk granit
(moseløkke, Blå Rønne
Rød Bohus, Grå Bohus og
Halmstad)

(alle priser, Zurface april 2013)
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Brugte slidte brosten i formatet cirka 14x18-25x14 (længde x bredde
x tykkelse) pr. m2 kr. 500,Nye savede og jetbrændte sten i formatet cirka 14x18-25x13 (længde
x bredde x tykkelse) pr. m2 kr. 1.675,Stenene produceres med en savet top og bund, der derefter
jetbrændes, samt kløvede sider.
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SLA URBANITY | STRATEGY | LANDSCAPE
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Svanetorvet

Flere træer vil gøre
gaden grønnere.

Der vil være
markerede
parkeringsarealer

Nye bænke og arealer til udeservering
vil skabe plads til den lille pause
og hyggeligt samvær.

Mens vi arbejder
net

Hav
nev
ej

Sva
et
orv

Opsamlingsplads

Mens arbejdet med den ny belægning
foregår, vil det påvirke dagligdagen
for beboere, handlende og andre der
har deres gang i Algade. Gaden bliver
lukket for kørende trafik undtagen
varekørsel, og beboernes affalds
containere vil blive afhentet fra to
opsamlingspladser. Informations
tavler i området vil vise vej til opsam
lingspladserne, omkørselsveje osv.
Arbejdet vil foregå i to etaper frem
til sommeren 2014 med en pause i
julemåneden. Fra 5. august til udgangen af november lukkes Algade
fra Havnevej-Svanetorvet, og i
første halvår af 2014 kommer turen
til strækningen fra Svanetorvet til
Nytorv.
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Opsamlingsplads

Hvis du har spørgsmål kan du
kontakte Karsten Søndergaard på
telefon 58 57 34 75
eller e-mail: kason@slagelse.dk
Følg med på hjemmesiden
På kommunens hjemmeside kan
du finde en opdatereret tidsplan
for anlægsarbejdet i Algade.
Scan koden eller gå ind på
www.slagelse.dk og søg på
“anlægsarbejder”.

