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Invitation til informationsmøder om 3. etape af Kalundborgmotorvejen
Vejdirektoratet afholder informationsmøder i Holbæk og Kalundborg Kommuner om anlæg af den resterende del af Kalundborgmotorvejen mellem Knabstrup og Kalundborg. Det sker i forbindelse med opdateringen af VVM-undersøgelsen (Vurdering af Virkninger på Miljøet) fra 2012.
Der bliver afholdt i alt tre møder på forskellige lokationer langs strækningen. Møderne vil foregå som
åbent hus-arrangementer, og indholdet vil blive tilpasset den aktuelle lokation.
Informationsmøderne bliver afholdt følgende dage:
Holbæk Kommune
Mandag den 21. november, kl. 17.00 til kl. 21.00, Mørkøv Hallen, Skamstrupvej 7, 4440 Mørkøv
Torsdag den 24. november, kl. 17.00 til kl. 21.00, Jyderup Hallen, Elmegården 58, 4450 Jyderup
Kalundborg Kommune
Mandag den 28. november, kl. 17.00 til 21.00, Svebølle Hallen, Højvangen 10, 4470 Svebølle
Informationsmøderne er en mulighed for at høre om projektets nuværende status og tale med de forskellige fagfolk i Vejdirektoratet. Møderne begynder med et kort oplæg kl. 17.00 og igen kl. 19.00. Efter
oplæggene vil Vejdirektoratets medarbejdere fra projektet stå til rådighed for spørgsmål. Du kan altså
vælge at komme enten kl. 17.00 eller kl. 19.00, afhængigt af hvilket tidspunkt der passer dig bedst.
Da indholdet på møderne vil være tilpasset den enkelte lokation, opfordrer vi til, at man deltager i det
møde, der afholdes tættest på ens bopæl/ejendom. Det er altså ikke nødvendigt at deltage i alle tre
informationsmøder.

248505604

Til foråret vil der blive holdt borgermøder, hvor det færdige projektforslag vil blive præsenteret.
Du kan læse mere om 3. etape af Kalundborgmotorvejen på projektets hjemmeside
www.vejdirektoratet.dk/projekt/kalundborgmotorvejen. Giver det anledning til eventuelle spørgsmål, er
du velkommen til at skrive til os på: kalundborgmotorvejen@vd.dk.
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