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Orientering om projektet
Som forberedende arbejde til kantstensog fortovsrenoveringen på Højlundsvej,
blev der i foråret udført asfaltopretning på
kørebanen.
Skive Kommune går nu i gang med en
renovering af kantsten og fortov på
Højlundsvej og del af Tværbakken i Skive.
Kommunen udfører løbende totalrenoveringer af udvalgte fortovstrækninger, som
forberedende arbejde til ny asfaltbelægning.

Beskæring af beplantning
Hald

For at gøre udførelsen nemmere for kommunens medarbejdere bedes hæk, buske
og træer beskæres ind til skel, så beplantningen holdes på privat areal.
Billedet herunder viser hvordan.

Under arbejdet

Under arbejdet kan der forekomme
trafikale gener. Har du spørgsmål eller
kommentar til projektet, er du velkommen
til at kontakte Skive Kommune.
Se kontaktpersoner på bagsiden af denne
folder.

Tidsplan
Ørs

lev

Fortovsarbejdet forventes påbegyndt i uge
31 og forventes afsluttet i uge 42 i år.
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Det er planen, at der skal udføres en ny
asfaltbelægning på Højlundsvej og del af
Tværbakken i 2017, og derfor skal kantsten og fortov renoveres forinden.

Når fortovsrenovering er afsluttet, vil der
blive udført en afsluttende asfaltbelægning.

Når arbejdet påbegyndes, fjernes fliser og
kantsten. De nye kantsten kan blive højere
end de eksisterende, så de er tilpasset
til den nye asfalt. Der kan være særlige
forhold, som gør, at den omsatte kantsten
skal tilpasses til de eksisterende forhold.
Ved vejtilslutninger, sideveje og evt. midt
på længere strækninger, vil kantsten og
fortov blive sænket, så det er handicapvenligt. Belægningen på fortovet ved handicapsænkningerne, vil blive udført med
belægningssten.
Fortovsfliserne vil stort set blive udskiftet med nye fliser af samme type som de
eksisterende.

Jeres ejendom
Indkørslen til jeres ejendom vil blive
berørt af renoveringen. Fliser i indkørsler
bliver tilpasset til det nye fortov ved at
oprette ca. 0,5 m ind i indkørslen. Skal der
derudover ske en tilpasning af den resterende flisebelægningen, vil det være for
grundejerens egen regning.
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