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Orientering vedrørende

Kloakrenovering i Bjerring
Som skrevet tidligere, så går Energi Viborg i gang med at kloakrenovere Bjerring by – 
Bjerring byvej, Vindumvej og Bjerring Hede. Skolen og hulvejen bliver ikke berørt I denne 
omgang.

Bjerring byvej vil være helt eller delvist spærret fra den 28. august til den 18. september og 
Vindumvej fra 18. september til 1. oktober. Arbejdet vil være helt afsluttet i uge 44. 

Cyklister og gående har fri passage!
Al biltrafik vil blive ledt udenom afspærringen. Er man kørende i bil, til og fra GUFS, skal man 
følge omkørselsskiltene og køre en lille omvej. Cyklister og gående vil forsat kunne passere 
forbi udgravningen, da fortovet ikke bliver berørt. Alle børn på cykler og gåben, vil derfor 
stadig kunne cykle/gå af bjerring byvej. Men respekter afspærringerne, så alle kommer sikkert
igennem denne renovering!

På hjemmesiden www.energiviborg.dk kan man holde sig opdateret om arbejdet og skiltning 
– adgang m.m. 

Energi Viborg har derudover sendt følgende annonce ud i avisen og der vil komme flyers ud 
til alle beboere i Bjering.
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Fra den 28. august til 17. september er Bjerring Byvej spærret fra afkørsel til 
Vindumvej og til Kirkens P-plads. 
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Fra den 18. september til 1. oktober er Vindumvej spærret fra Bjerring Byvej og 
til Vindumvej 3: 

Cyklister og gående kan passere forbi begge afspæringer. Skolebussen kører 
også fortsat I den nævnte periode, men hold øje med evt. ændringer I 
køreplanen, da det måske tager lidt længere til at køre udenom!

Vis i det hele taget hensyn I forbindelse med arbejdet og respekter til 
afspærringer der er sat op, af hensyn til sikkerheden for alle! 
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