
 

Nivå, den 14. oktober 2022 

Asfaltarbejde pa  Myremosevej og Damga rdsvej i uge 43-44 
VIGTIG info om parkering og kørsel i omra det! 

Vi har fået den meget glædelige information, at der i uge 43 og uge 44 kommer ny asfalt på de dele af 

Myremosevej og Damgårdsvej, som ikke fik ny belægning for nogle år siden. For at minimere de 

uundgåelige revner, som er set i de tidligere faser, har kommunen tilmed besluttet at udlægge glasfibernet 

under asfalten. Dette arbejde vil imidlertid også give nogle kortvarige gener i form af parkering andre 

steder og ingen mulighed for udkørsel, men resultatet bliver forhåbentligt godt. 

Vi har modtaget følgende foreløbige tidsplan - vejret kan ændre planen, så hold øje med skiltningen fra 

asfaltfirmaet Colas: 

Uge 43 Myremosevej: 

Mandag, tirsdag, onsdag:  Stikvejene 

Torsdag, fredag:   Stamvejen  

Der må ikke parkeres på nogen af vejene 

Uge 44 Damgårdsvej:  

Mandag, tirsdag, onsdag:  Stikvejene 

Torsdag, fredag:   Stamvejen 

Der må ikke parkeres nogen af vejene 

VIGTIGT:  
Se efter skiltning om, hvornår din stikvej bliver lukket for ind og udkørsel - og parker et andet sted fra 

dagen før. 

Torsdag – fredag, hvor stamvejene asfalteres, er der INGEN udkørsel til Nordvej. Vi forventer, at I som bor 

i den sydlige del af grundejerforeningens område, hvor der er lagt ny asfalt, kan køre ud forbi Nivå Skole 

Nord. Dette gælder også Mosevænget og Damhusvænget. MEN HOLD ØJE MED SKILTNING.  

Bor I på den nordlige del af Myremosevej og Damgårdsvej, hvor der skal asfalteres, så vær opmærksom på, 

at Stamvejen er helt lukket de 2 dage – der er INGEN udkørselsmuligheder. I må desværre finde 

parkeringsmuligheder uden for området. 

• Hold øje med asfaltfirmaets skiltning om lukning af veje 

• Parker ikke på vejarealerne 

• Parker et andet sted fra dagen før, når din stikvej skal asfalteres 

• Parker uden for området når stanvejen lukkes, og der ikke er udkørsel til Nordvej. 

På trods af besværet håber vi meget på jeres forståelse og fleksibilitet – til gengæld kan vi alle glæde os til 

ny asfalt på vejene, samt et endeligt punktum på fjernvarme-renoveringen i vores område. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, GF Damgården 


