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Hjørring den 04-04-2022

Nu går vi i gang med at forvandle midtbyen
Det er efterhånden et stykke tid siden I hørte om projektet Vand i midtbyen første
gang. Men nu er vi nået dertil, hvor vi er klar til at sætte skovlen i jorden og gå i
gang. Det blev Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S der løb med opgaven med at klimasikre og forskønne 1. etape af Hjørring Midtby.
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Vi forventer at følge denne tidsplan:

Side 2

Anlægsprojektet starter op den 19. april 2022 og afsluttes den 16. december 2022.
•

Springvandspladsen fra medio april – ultimo juni 2022

•

Strømgade (fra Springvandspladsen til og med Kraghsvej og Stokbrogade)
o

Fra medio april – ultimo juni 2022, graves der kloak- og fjernvarmeledninger ned i midten af vejen. Der dækkes til og udlægges et lag
asfalt som midlertidig belægning i sommerferien.

o

Uge 25-31 ”sommerby Hjørring” løber af stablen

o

Fra primo august – ultimo oktober 2022, færdiggøres arbejdet på
strækningen.

•

Bassinpladsen (fra Kraghsvej til Sct. Olai plads) fra primo august – medio
december 2022.

•

Sct. Olai plads fra primo august – medio december 2022.

Udover anlægsarbejdet i gågaden, skal der sideløbende udføres separatkloakering i
Vendelbogade, Nørrebro, Kløvermarksvej og Solvænget.

Praktisk info
I forbindelse med gravearbejdet, vil det ikke være muligt at køre indenfor området.
Der vil dog altid være gående adgang til ejendommene i området mens vi arbejder.
Entreprenøren sørger for at sætte jeres affaldscontainerne ud til renovation, og sætter dem på plads efter tømning.
Vi beklager eventuelle gener i form af støj, støv og rod i området, mens arbejdet står
på. Vi forsøger at tage mest muligt hensyn og håber vi sammen kan finde gode løsninger undervejs.
Vi lægger løbende nyt fra projektet ud på Hjørring Kommunes facebookside - så følg
gerne med her. Du kan også læse mere om projektet på de plancher, der er hængt
op i Strømgade.

Side 3

Glæd dig!
Når projektet er færdigt, kan du glæde dig til en spændende gågade, hvis indretning
inviterer til ophold, leg og aktiviteter. Ved at udnytte regnvandet skaber vi et attraktivt byrum, som er rart at færdes og opholde sig i – og som åbner nye muligheder for
de forretningsdrivende.

Skulle der opstå spørgsmål før og under arbejdet, så tag gerne kontakt til nedenstående.

Med venlig hilsen
Bettina Jensen

Kim Mølgaard

Projektleder, Hjørring kommune

Projektleder, Hjørring Vandselskab

Telefon: 41226635

Telefon: 30371862
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