
 

Nivå, den 12. november 2022 

Re-etablering af bump pa  stamvejene 

Efter at vi har fået flot ny asfalt på vore veje, så har Colas netop informeret os om, at de vil re-etablere de 

to bump på Damgårdsvej og Myremosevej. Det vil dog kræve en sidste lukning af stamvejene. 

Etableringen af de to bump sker på onsdag den 16. november, hvor indgangen til Damgårdsvej og 

Myremosevej spærres et par timer hvert sted. 

Hvis man ikke er presset på tiden, når man skal køre, så kan man evt. afvente de par timer asfalteringen 

tager (hvis der er lukket, når man gerne vil køre ud). 

Men er det vigtigt, at man kan køre derfra, så opfordres der til at parkere uden for området (græsset ved 

Nordvej eller på skolens parkeringsplads) fra tirsdag aften, for så risikerer man ikke indespærring. 

Kommer man retur til området tidligt onsdag, og bumpet endnu ikke er etableret, så skal man naturligvis 

IKKE køre ind endnu – først laves det ene bump og derefter det andet. 

Colas har desuden informeret om, at der under afspærringen igen vil blive lukket op i enderne af 

Damgårdsvej og Myremosevej med udkørsel til stien, så man kan køre ud ved skolen. 

Vi opfordrer dog til at forsøge at undgå dette (f.eks. ved at parkere udenfor området tirsdag aften), og vi 

henstiller inderligt til virkelig langsom kørsel! Under de tidligere åbninger blev der kørt for meget (f.eks. i 

weekenden, hvor der ikke var spærret), samt alt for hurtigt i lyset af, at det er en gang/cykel-sti. 

Under den kortvarige åbning må der IKKE parkeres på/ved stien (som faktisk hedder Mosevænget) – der 

er KUN gennemkørsel og INGEN parkering, da bommene lukkes efter arbejdet er færdigt, og man kan 

således ikke komme ud igen. 

Opmærkning med hajtænder og skaktern på bumpene vil ske på et senere tidspunkt. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen, GF Damgården 


