
 

Nivå, den 25. oktober 2022 

VIGTIGT: Tidsplan for asfaltarbejde rykkes pga. vejret 

Vi er netop af Colas blevet gjort opmærksomme på, at den megen regn – samt den glædelige nyhed at 

Mosevænget også får ny asfalt – medfører at den oprindelige tidsplan ikke længere kan overholdes, men 

må rykkes lidt. 

Derfor vil asfalteringen af stamvejen (med net) på første halvdel af Myremosevej IKKE ske på 

torsdag/fredag, men udføres i stedet for på mandag-tirsdag den 31. oktober-1. november. 

Det forventes ligeledes at asfalteringen af stamvejen på Damgårdsvej også flyttes til ind i uge 45, men det 

må tiden vise, så hold venligst øje med yderligere info. 

Tilmeld jer meget gerne på foreningens nyhedsmail, hvor vi også udsender disse nyhedsbreve – det kan ske 

gennem hjemmesiden: https://www.gf-damgaarden.dk/ - se under ”Forenings-information” og 

”Nyhedsmail”. 

I den forbindelse vil vi høfligst bede jer holde øje med, om jeres naboer er opmærksomme på den nye 

tidsplan, da ikke alle modtager vores nyhedsmail eller tømmer postkassen. 

De beboere, som skal have ny asfalt og derfor ikke kan parkere, hvor de plejer, kan f.eks. parkere ved 

skolen. Der henstilles dog til, at det kun er dem, som har reelt brug for det, der benytter denne mulighed, 

da pladserne ved skolen ellers hurtigt er opbrugt. 

Når der åbnes for udkørsel ved skolen, så henstiller vi også kraftigt til at minimere kørslen så meget som 

muligt og vise al muligt hensyn – det er normalt en gangsti, og brugerne forventer ikke biler på denne 

strækning, så prøv så vidt muligt at undgå kørsel her og kør yderst langsomt og hensynsfuldt, hvis det 

alligevel sker. 

I det hele taget håber vi meget på alles forståelse og fleksibilitet og hjælpsomhed under dette projekt – det 

er utrolig svært at tilrettelægge og informere grundigt om på forhånd. 

Derfor håber vi også, at alle overvejer, om kørsel er nødvendigt eller om man f.eks. kunne arbejde hjemme 

de dage, det handler om – jo færre biler jo bedre. 

Omvendt bliver slutresultatet forhåbentlig rigtig godt og noget, som vi kan glædes over i utrolig mange år 

fremover. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, GF Damgården 

https://www.gf-damgaarden.dk/

