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I takt med projektets fremgang er vi nu nået til området omkring Svanetorvet.
Etape 1 møder etape 2, hvorfor vi skal have enderne til at hænge sammen.
Det betyder, at belægningen på det sidste stykke ved Svanetorvet brydes op, så
der kan foretages afvandingsarbejder i forbindelse med vejafvanding og
afvanding af træer. Endvidere vil vi i samme omgang, alt afhængig af leverancer,
enten påbegynde omlægning af jetbrændte sten i kørebanearealet på etape 1
eller udføre opretningsarbejde på etape 1, så vi udnytter tiden og entreprenørens
arbejde bedst muligt.
Anlægsarbejdet vil derfor i en periode influere på adgangsforholdene til og fra
Algade. Tirsdag den 22. april vil entreprenøren begynde opbrydning af
belægningen, hvorfor Algade lukkes for gennemkørsel ved Havnevej.
For at tydeliggøre de ændrede forhold vil der blive sat skilte op. Ved Havnevej
sættes skilt med Algade spærret for gennemkørsel og ved Svanetorvet sættes
skilt med Algade lukket for gennemkørsel.
Arbejdet med opbrydning og afvanding begynder tirsdag den 22. april og
forventes afsluttet så Algade kan genåbne fredag den 2. maj omkring
middagstid.
I henhold til den reviderede tidsplan, som også er fremsendt, vil I bemærke, at
der i forbindelse med lægning af sten i kørebanearealet ved Svanetorvet vil blive
lukket af for gennemkørsel fra Havnevej i to forskellige perioder.
I forhold til, hvad vi tidligere har meldt ud og lovet omkring lukning af
gennemkørsel fra Havnevej til Svanetorvet, beklager vi meget, at vi er nødsaget
til at lukke af hele tre gange i alt. Det skyldes, at vi ikke har kunnet få
granitleverancer som forudsat, hvilket har gjort, at vi har måttet ændre
arbejdsgangene og revidere tidsplanen.
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Men vi er i god dialog med entreprenør, rådgiver og leverandør og alle parter er
opsatte på at komme godt i mål, så vi alle kan få glæde af en forskønnet Algade,
der efter planen er færdig 13. juni 2014.
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Vi håber på jeres forståelse og takker for jeres forståelse indtil videre. Vi tror på,
at vi med godt samarbejde kommer fint igennem den sidste periode.
Har I spørgsmål eller kommentarer, kan disse rettes til projektleder, Karsten
Søndergaard kason@slagelse.dk eller til planlægger, Moritz Faloota
moriz@slagelse.dk.
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