Kanalgaden – åbent hus 30 juni 2016
Torsdag den 30 juni 2016 blev der afholdt møde på Albertslund Rådhus.
Mødet var indkaldt af Albertslund Kommune for at informere områdets beboere og andre
interesseret i projektet ” renovering af kanalen” langs Kanalgaden i Albertslund.
Følgegruppen til projektet var inviteret pr mail.
Følgegruppen vil få fremsendt dette notat + projektmappe fra mødet pr mail – følgegruppen
vil fordele notatet til relevante personer.
Følgende emner blev drøftet på mødet:
Hvor er profil i forhold til i dag? En del af bredden sænkes nogle steder.
Arkitekten gennemgik tegninger vedr. spørgsmålet – eks profil er ikke vist på alle
tegninger.
Dele af bredden sænkes flere steder – som vist på tegninger.
Hvordan er der taget højde for færdsel for handikappede? Er utryg ved manglende ledelinjer.
Afskærmning på stien mellem gangsti og cykelsti.
Der etableres ramper til alle niveauer. Der er ikke umiddelbart projekteret ledelinjer.
Der vil altid være opkant ved niveauskift, og løftet hammer mod kanalen. Der er et
fælles areal med både gangsti og cykelsti. Bedre manøvredygtighed med samme
belægning. Fliserne er kørefaste.
Bliver der niveaufri adgang til butikker?
Dørene til butikkerne har en lille opkant, men der laves rampe op til dørene.
Er der værn omkring hullet ved torvet?
Ja der er stålværn
Der er ikke nogen afgrænsning / opkant ved plateauet (prøvestykket)?
Der etableres ledelinje.
Tilkøb






– følgende kan tilkøbes:
Træhuls rist
Viadukter – beklædning med coreten-stål
Regnskoven – renovering af regnskoven – beplantning mv
Pleje af beplantning i to-tre år
Cirkelbroen er pt ikke prissat – kan evt. tilkøbes.

Træopbygning ved Kanaltorvet:
Træopbygningen ønskes flyttet – kan evt. placeres øst for Føtex – vil blive taget op
af projektet.
Etapeopdeling - opstart
Projektet starter fra Vandhaverne – foreløbig tidsplan er vedlagt i projektmappen.
Byggeplads:
Skurby vil blive etableret på Føtex – p-plads, samt Parkeringsplads ved Duens
kvarter.

Byggelogistiker – herunder skurby – materiale oplagring – vil nøje blive tilrettelagt
sammen med boligselskaberne.

