Notat

T0rsdag den 9 februar 2017 blev der afholdt møde på Albertslund Rådhus
vedr. renovering af Kanalgaden.
Mødet var indkaldt af Albertslund Kommune – som en del af en længere
møderække. Det sker for at informere følgegruppe samt områdets øvrige
beboere og andre interesserede i projektet ” Renovering af kanalen” langs
Kanalgaden i Albertslund.
Følgende var til stede.
Leo Jørgensen – Anny Holmkvist – Michael Willumsen - Maja Reutzer – Rein
Rubenkamp.
Barslund – Martin Juhl – Carsten Stubkjær
HOFOR – Helle Kay
Fra Albertslund Kommune - Hans Henrik Høg – Peter Kallesøe

Dato: 14 bebruar 2017
Sags nr.: 13/15032
Sagsbehandler: PKL

Følgende emner blev drøftet på mødet, i henhold til den udsendte dagsorden :
Arbejdets stade.
Martin gennemgik tidsplanen for projektet, der vedlægges dette notat. Ligeledes
vedlægges tegning, der viser etapeopdelingen.
Belægningsarbejderne er er i gang – postkort der angiver tid og sted er udsendt
(vedlægges notat)
Første etape forventes afsluttet sidst i april – anden etape opstarter midt april.
Alle var enig i at afslutningen af første etape skal markeres i starten af maj.
Albertslund kommune indkalder.
Kommende arbejder
Februar – april – belægninger nord for kanalen
Marts – april – etablering af azobehammer
Marts – montering af rækværk på stibroer
Marts – april Inventar, belysning og finish arbejder
April – overledning af vand fra etape 2
Maj – første etape markeres
.
Information
Albertslund Kommunes hjemmeside skal være mere informativ og derfor:
– gøres mere tilgængelig
– opdateres den hver måned
– opdateres den ved større ændringer og tilpasninger i projektet
– opdateres den med oversigts tegninger
Der vil blive udsendt ”postkort” før opstart af etape to.
Trafikomlægning
Der opsættes ”omkørselsskilte – skilte tilpasses arbejdsprocessen.
Vintervedligeholdelse
Albertslund Kommune vil sikre at der er ryddet for sne og saltet på nordsiden af
kanalen i det omfang projektet tillader.
Det blev bemærket at snerydningen var mangelfuld i uge 6 – Albertslund
Kommune følger op på problemet.
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