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Sølystparken 
- Renovering af vejbelysning 

Orientering  

Til beboerne i Sølystparken.  

 

  

Juni 2021 

Nu kommer vi snart … 
Kommunens lyskilder er ved at blive udskiftet til LED-teknologi og i løbet af efteråret 2021 kommer turen til Sølystparken.  

Udskiftningen sker som en led i kommunes overordnende strategi for vejbelysning og energioptimering. Herved kan der 
opnås en reduktion i CO2-udledningen og samtidig reducere kommunes omkostninger til elektricitet 

Tidsplan 
Arbejdet forventes udført i løbet af efteråret 2021. Der udsendes meddelelsesblad ca. 10 dage før opstart.  

Renoveringen omfatter: 
• Udskiftning af selve gadelamperne – de eksisterende master bibeholdes. 

• Arbejdet udføres fra liftvogn eller med stige og forventes ikke at medføre trafikale gener.  

 
Design og farver bibeholdes i Sølystparken  
Park og Vej har været i dialog med kommunens arkitektrådgiver, og derfor bibeholdes det udtryk, der er i Sølystparken i 
dag. Det betyder at de nye gadelamper, der sættes op, bliver samme model som i dag, Albertslund-mini fra Louis Poulsen, 
men med ny LED-teknologi. De nye gadelamper vil blive malet i den grønne farve, RAL 6009, der er karakteristisk for Sø-
lystparken. De eksisterende master bibeholdes, så det er kun selve gadelamperne, der skiftes.  
 
Entreprenøren vil tilstræbe at tage mest muligt hensyn til din og dine naboers dagligdag. Arbejdet forventes udført på 1-2 
dage. Der vil blive anvendt liftvogn eller stige, som vil optage plads på vejen som arbejdet udføres, men det vil være mu-
ligt at passere imens.  
Vi beklager de gener, som arbejdet medfører for beboerne og trafikken, men håber det færdige resultat bliver til glæde 
for alle i området. 
 
Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på nedenstående telefonnumre eller E-mail. 
 
Med venlig hilsen 
 
Park og Vej 
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