KlimaByen
Svar på spørgsmål stillet ved orienteringsmøde i Skovgade
den 7. marts
På orienteringsmødet den 7. marts kom der en række spørgsmål, som jeg lovede
at vende tilbage med svar på.
Parkering mens anlægsarbejdet står på
På mødet blev der spurgt om det var muligt at Middelfart kommune sørgede for
parkering i Melfarparken, ved ældrecenter, SANO eller andre steder.
Middelfart kommune har arbejdet videre med dette og har rundsendt meddelelse,
som kan findes her: http://www.klima-byen.dk/nyheder/2018/informationsbrevparkering. På linket ses hvor vi har ændret på de eksisterende
parkeringsrestriktioner, for at skabe flere parkeringspladser i området.
Ensretning fra Kongebrovej til Knorretorv
Der var et stort ønske om at tillade dobbeltrettet trafik fra Kongebrovej til
Knorretorv.
Da husene på denne strækning ligger meget tæt, er det ikke muligt, at anlægge
en vej der er bred nok til to biler.
Vi har derfor været inde og kigge på, om vi på denne strækning kunne anvende
prioritet, det vil sige at den ene kørselsretning skal holde tilbage for den anden.
På grund af de trafikale forhold på stedet ser vi ikke dette som en mulighed.
Vi fastholder derfor ensretningen på denne strækning.

Hvor høj bliver den skrå pigsten ind mod husene
Der var bekymring for, om pigstenene/knoldebroen ind mod husene ville blive
lagt meget stejlt.
Hvorledes pigsten/knoldebro lægges er meget varierende afhængigt af, hvor i
gaden man befinder sig og derfor svært at skrive noget generelt om. De største
udfordringer med højdeforskel mellem eksisterende vej og fremtidig vej vil være i
Søndergade.
Helt generelt kan vi sige, at hvor der kommer udfordringer med sokler vil
KlimaByen pudse dem op.
Revner i huse på grund af trafikken og anlægsarbejdet
Flere har henvendt sig, da de har observeret revner i deres huse.
KlimaByen anbefaler i alle tilfælde, at skader anmeldes til eget forsikringsselskab.
Alle skader der bliver anmeldt til KlimaByen, bliver videresendt til vores
forsikringsselskab. Herefter behandles sagen af forsikringsselskabet, som vil give
besked om KlimaByens ansvar i den enkelte sag.
Trafiktælling og hastighedsmåling efter projektet er udført og taget i
brug
Der er et ønske om trafikdæmpende foranstaltninger i Skovgade.
Dette har været drøftet i en tidligere fase af projektet, og det er her blevet
besluttet, at der ikke udføres trafikdæmpende foranstaltninger i Skovgade på
nuværende tidspunkt. Når projektet er færdigt, vil der blive udført trafiktællinger
og hastighedsmålinger. Trafik- og Vejafdelingen vil bruge målingerne til at
vurdere, om der, mod forventning, er et behov for trafikdæmpende
foranstaltninger i gaden.
Projektet for Skovgade kan findes på KlimaByens hjemmeside via
nedenstående link.
http://www.klima-byen.dk/foelg-arbejdet/delomraade-3-bykvarteret
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