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Så skal vi i gang igen! Arbejdet med at forskønne Algade starter op i uge 7 2014.
På baggrund af afholdt møde med repræsentanter fra Skælskør bymidtegruppe
og erhvervslivet i Algade den 29. januar 2014, igangsætter entreprenøren
scenarie 2, hvor der startes på midten af den resterende strækning af Algade og
arbejdes i begge retninger mod henholdsvis Svanetorvet og Nytorv. Arbejdet
regnes afsluttet omkring juni måned.
På mødet diskuterede vi flere emner, herunder skiltning, kommunikation,
varelevering og placering af materielplads.
Skiltning
Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at butikkerne i Algade stadig er
tilgængelige på trods af, at der er lukket af for gennemkørsel af biler på den
resterende delstrækning. Der vil derfor blive sat skilte op ved henholdsvis
Svanetorvet og Nytorv, der henviser til parkeringsmulighederne ved Carl
Medingsvej. Her vil der stå yderligere skilte, der viser vejen gennem passagerne
til Algade. På den måde synliggøres brugen af portene og afstandene til
butikkerne gøres kortere.
Kommunikation
Der vil blive udarbejdet en lille folder til alle med interesse for projektet, så der
er mulighed for kort at læse om det forestående arbejde. Folderen vil i løbet af
uge 7 være at finde i holderne i bymidten, samt blive leveret til Skælskør
Erhvervsforening. Der vil også blive kigget nærmere på informationsstanderne i
bymidten. Hjemmesiden under Slagelse.dk vil blive opdateret i løbet af uge 7.
Her vil andet informationsmateriale også løbende blive lagt op.
Endvidere er det aftalt, at repræsentanter fra kommunen deltager ved de
månedlige møder i Skælskør Erhvervsforening samt, at Skælskør bymidtegruppe
løbende holdes opdateret.
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Varelevering

Skulle nogen have særlige krav eller behov i forhold til varelevering, så
opfordrer entreprenøren til, at man tager en snak med dem, gerne
dagen forinden levering, for at aftale nærmere. Hvis ikke de er at finde i
gaden, så ring da til formanden, Karsten tlf. 61 16 80 77, eller til Anna
tlf. 24 52 37 41.
Materielplads
Der vil blive etableret mindre materielpladser ved Svanetorvet og på
Nytorv, med udgangspunkt i at forsøge ikke at inddrage nogen
parkeringspladser. De indhegnede pladser vil være af mindre omfang og
er placeret i forhold til at lette arbejdet ud fra et tidsmæssigt perspektiv,
hvorfor Svanetorvet er valgt frem for parkeringspladsen på Jernbanevej.
Maskiner vil være parkeret på delstrækningen.
Har I spørgsmål eller kommentarer, kan disse rettes til projektleder,
Karsten Søndergaard kason@slagelse.dk eller til planlægger, Moritz
Faloota moriz@slagelse.dk.
Vi håber på et godt samarbejde - både under og efter arbejdet med
Algade.
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