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- Nyhedsbrev, 30. november 2017
Så er vi ved at være klar

Snoreklip og gennemkørsel

Projektet på Hostrupvej nærmer sig nu sin afslutning.
Kloak og fjernvarme er allerede taget i drift, og planen er, at Hostrupvej er åben for trafik inden jul.

Når projektet er gennemført, har Hostrupvej fået et
tiltrængt løft og cykelsti. Der er gennemført separatkloakering og sikret fjernvarmeforsyning til Hobro
Syd.

Inden vi åbner vejen, skal vi dog være færdige med
at etablere cykelstier; vi skal have signalanlæggene i
gang samt være helt færdige på den sidste strækning
fra Hegedalsvej til Skivevej.
Desuden skal vi have ændret lidt på de gamle midterøer i Brogade. Det betyder, at der vil være spærret
ved Onsild Å/Brogade i næste uge. Krydset ved Adelgade/Hegedalsvej er dog fortsat åben, så trafikken
kan afvikles.
I 2018 udfører vi de sidste småarbejder på vejen fx
bagkanter af fortove og asfaltslidlag på kørebanen de
steder, hvor der ikke er midterøer.

Alt dette er naturligvis ikke gennemført uden gener,
og til tider er der blevet trukket store veksler på tålmodigheden blandt trafikanter og naboer. Så der er
god grund til at fejre, når vi kan åbne vejen igen.
Derfor vil vi gerne invitere alle interesserede til at
komme og være med til den officielle åbning af Hostrupvej onsdag den 20. december 2017 kl. 14-15.
Vi åbner vejen med et officielt snoreklip. Bagefter er
der ”gennemkørsel” samt gløgg og æbleskiver til alle.

Tilbageblik på et stor projekt i tæt trafik
Vejarbejdet har berørt ikke mindre end 15-17.000 biler i døgnet samt busser, fodgængere og cyklister og ikke
mindst beboere og erhvervsdrivende. Derfor har det været vigtigt for os at gennemføre projektet så hurtigt som
muligt, og inden en ny vintersæson sætter ind.
Undervejs er projektet vokset i forhold til det oprindelige projekt; der er blevet gennemført ekstra fjernvarmearbejde og tilkøbt etablering af midterøer, som skal holde hastigheden nede på Hostrupvej. Vi endte derfor med at give
entreprenøren, Barslund, mulighed for at arbejde på flere etaper ad gangen. Det sikrede den hurtige gennemførsel, men medførte selvfølgelig også flere gener.
Men vi kan se tilbage på et stort projekt, hvor det i det store og hele er lykkedes at holde trafikken glidende, og
hvor langt de fleste borgere, trafikanter og erhvervsdrivende har udvist stor forståelse for det nødvendige arbejde.
Et arbejde, som er blevet ekstra udfordret af sommerens store regnskyl, der på grund af byens højdeforskelle gav
et par ekstra ugers arbejde.
Om lidt glider trafikken igen normalt på Hostrupvej; og ingen kan se, at der nedenunder ligger 1200 m helt nye
fjernvarmerør og endnu flere meter renoverede rør og vandledninger. Men vi kan glæde os over, at arbejdet snart
er færdigt; at vejen gennem Hobro er flottere; at byen nu er bedre rustet til voldsomt nedbør, og at der forhåbentligt går mange år, før vi igen skal renovere vejens kabler og ledninger.

Sidste nyhedsbrev
Projektet på Hostrupvej nærmer sig nu sin afslutning. Derfor er dette det sidste nyhedsbrev, vi udsender om
projektet.

Kontaktoplysninger
Mail: hostrupvej@mariagerfjord.dk
Mariagerfjord Kommune, Park og Trafik, telefon 97 11 30 00

