Sideudvidelse af Lundøvej

NOTAT
Skive d. 16. januar 2019

Orienteringsbrev nr. 1
Som aftalt på borgermøde på Lundø lovede jeg at orientere jeg, når der begyndte at ske noget i forhold til vedudvidelsen. Og det gør der nu �
Projektmaterialet er udsendt til 5 entreprenører, og de skal afgive tilbud 1 marts.
Når vi har de endelige tilbud, bliver vi meget klogere på, hvad der kan lade sig gøre indenfor budgetrammen. Men husk at det er vores politikere der har den endelige afgørelse for hvad der kan lade sig gøre. Dette sker forhåbentligt på byrådsmødet d. 30. april
2019.
Inden vi kan begynde anlægsarbejdet skal vi også lige have erhvervet lidt jord til udvidelsen samt indgå aftaler og areal til arbejdsareal. Der er indkaldt til åstedsforretning med
de berørte lodsejere d. 27. februar 2019. Her håber vi at kunne indgå de nødvendige aftaler om jordkøb og arbejdsareal. Disse aftaler skal også godkendes i Skive Byråd. Sagen
vil blive behandlet i byrådet d. 30. april sammen med licitationsresultatet.
Vi forventer at byrådet vil godkende de aftaler der bliver indstillet, både med hensyn til
vejanlægget, men også i forhold til arealerhvervelsen.
Sker dette, hvilket vi forventer, vil arbejdet med sideudvidelsen blive påbegyndt d. 2. maj
2019. Tidsplanen for sideudvidelsen er så, at vejen skal være færdig til 26. juli 2019. Slidlagsarbejder vil først blive udført i 2020. Disse tidspunkter kan dog blive ændret, når forhandlingerne med den vindende entreprenør er afsluttet.
Når licitationen er afholdt og tilbuddene vurderet, vil jeg komme med en orientering
samt en vurdering af, hvad der forventes at kunne udføres på nuværende tidspunkt.
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