
Kære medlemmer 
 
Så er det endelig tid til, at vi skal have asfalteret vores veje. 
Vi har, som bekendt, indgået en aftale med MUNCK, der i forvejen er i området for at oprette efter 
fjernvarmearbejdet. 
I forbindelse med asfaltarbejdet har vi nogle ønsker til jer grundejere, så vi i fællesskab opnår det bedste 
slut-resultat. 
 
Planen er følgende, for dagene 20-23. august 2018: 
Mandag, her fræses ujævnheder, indkørslerne til 
Odinsvej og Thorsvej, samt ramper på Thorsvej. 
 
Onsdag, her kommer der nyt slidlag på Odinsvej. 
Arbejdet starter kl. 07:00. 
 
Torsdag, her kommer der nyt slidlag på Thorsvej. 
Arbejdet starter kl. 07:00. 
 

 
 
Ingen parkering på Odins og Thorsvej. I forbindelse med selve asfaltarbejdet må der ikke 
parkeres biler på Odinsvej, onsdag den 22. august i tidsrummet 07:00 – 16:00, det 
samme gælder Thorsvej, torsdag den 23. august i samme tidsrum. 
 
 

 
Undgå kørsel på asfaltkanten. 
Asfaltarbejdet starter i bunden af vejene og der asfalteres 1 vognbane ad gangen. 
Vi vil gerne opfordre alle grundejere til at parkere uden for området, natten til onsdag, for dem der normalt 
kører ud af Odinsvej og natten til torsdag, for jer der bruger Thorsvej, så asfaltholdet kan undgå, at der 
kører biler op/ned af kanten på den nyasfalterede vej. Vent gerne med at køre bilen tilbage, til efter 
arbejdet er helt afsluttet. 
 
Pas på SF-sten og egen indkørsel. 
Inden asfalten rulles ud over vejen, kommer MUNCK et lag 
emulsion (bitumen) på vejen.  
 
Det er noget sort, fedtet stas, der helst ikke skal ”trækkes” 
ind på SF-vejene og det er heller ikke noget I ønsker i jeres 
egne indkørsler. 
 
Vi skal også af denne grund, minimere kørslen på Odinsvej 
om onsdagen og Thorsvej om torsdagen. 
 
Vi får MUNCK til at sprede lidt strandsand ved opkørslerne 
til SF-vejene, som også vil tage lidt af emulsionen under dækkene, når asfaltholdet er færdige. 
 
På forhånd tak for hjælpen 
 
p.b.v fmd. Jesper Sandbirk 


