Orientering

Juli 2019

Til beboere og erhvervsdrivende på Jægersborg Allé
ved Charlottenlund Stationsplads

Renovering af rækværker og støttemure på Jægersborg Allé
Gentofte Kommune, Park og Vej renoverer kantbjælkerne, rækværkerne og støttemurene på Jægersborg Allé ved
broen over jernbanen nord for Charlottenlund Station. De ældre kantbjælker og rækværker fra støttemurenes opførelse
i 1923 vil blive fjernet og udskiftet med nye betondele, der har samme udformning som de eksisterende.
Dele af arbejdet med fjernelse af de gamle betonrækværker og nedbrydning af kantbjælkerne vil desværre være af
støjende karakter og der kan forekomme støvgener. Vi beklager de gener, som arbejdet måtte medføre for borgere og
erhvervsdrivende i nærområdet.
Som en del af renoveringsarbejdet vil støttemurene under Jægersborg Allé blive istandsat og malet. Støttemurene øst
for jernbanebroen er beliggende i Charlottenlund Skov, og dele af arbejdet vil medføre perioder, hvor skovstien gennem
tunnelen under Jægersborg Allé vil blive midlertidigt spærret og færdsel ikke vil være mulig. I disse perioder vil der blive
skiltet med omvej.
Til orientering kan vi oplyse, at arbejdet ikke vedrører rækværkerne på selve broen over jernbanestrækningen der
tidligere er blevet istandsat af Banedanmark.
Tidsplan
Renoveringsarbejdet udføres i en side af vejen ad gangen.
Istandsættelsesarbejdet på kantbjælker, rækværker og støttemurene langs den sydlige vejside er planlagt udført primo
august til ultimo september. Den nordlige vejside udføres efterfølgende fra ultimo september til ultimo oktober 2019.
Hvad betyder det for dig
Entreprenøren vil tilstræbe at tage mest muligt hensyn til dig og dine naboers dagligdag, men arbejdet på rækværkerne
og støttemurene kræver plads til materialer og maskiner, og der vil være både støjgener og øget lastbilkørsel i
perioden.
Entreprenøren har tilladelse til at arbejde i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00 fra mandag til fredag og kl. 07.00 – 14.00 om
lørdagen.
Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på nedenstående telefonnummer eller e-mail.
Med venlig hilsen
Park og Vej
Renoveringen udføres af entreprenørfirmaet Ommen & Møller A/S
Park og Vej
Ørnegårdsvej 19
2820 Gentofte
Telefon: 3998 8100
E-mail: park-vej@gentofte.dk
www.gentofte.dk
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