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 Søbøtkers Allé 

- Renovering af fortove 

Orientering  

Til beboerne på Søbøtkers Allé, Duntzfelts Allé 16, Ahlmanns Allé 

15A, 15B, 15C og 17 
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Marts 2021 

Nu kommer vi … 
Som der tidligere er informeret om, renoverer vi fortovene på Søbøtkers Allé i samarbejde med brolæggerfirmaet Lindrand 

A/S. 

Fortovene bliver blandt andet renoveret for at hjælpe med at holde regnvand på kørebanen under skybrud, indtil der er 

plads til vandet i kloakken, så vi mindsker risikoen for, at regnvandet løber ind på privat areal.   

Tidsplan 
Vi starter den 19. april 2021 med at renovere fortovet på østsiden af Søbøtkers Allé (lige husnumre). Vi forventer, at disse 

arbejder er færdige primo af maj 2021. Der udsendes meddelelsesblad ca. 10 dage før opstart af den sydlige side (ulige hus-

numre). Vi forventer, at hele fortovsrenoveringen på Søbøtkers Allé er færdig medio maj 2021.  

Fortovsrenoveringen omfatter: 
• Opretning af kantsten. 

• Udskiftning af grusbærelag og flisebelægning. 

• Udførelse af asfaltbelægning i fortovets bagkant mellem fortovsfliser og grundskel. Ud for gående og kørende adgange 

samt kabelskabe etableres med chaussésten.  

Entreprenøren vil tilstræbe at tage mest muligt hensyn til din og dine naboers dagligdag, men vejarbejdet kræver plads til 

materialer og maskiner, og der vil være både støjgener og øget lastbilkørsel i perioden.  

Det kan heller ikke undgås, at der vil være indsnævret kørebane, perioder, hvor lastbiler spærrer for trafikken, opgravede 

fortove, afspærrede kørende adgange og parkering forbudt foran jord- og materialecontainere.  

Der henvises til parkering på andre veje i kvarteret.  

 

Vi beklager de gener, som fortovsrenoveringen medfører for beboerne og trafikken, men håber det endelige 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 

http://www.gentofte.dk/

