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Tidspunkt for arkæologiske forundersøgelser på din grund
(matrikel 120, Taastrup-Valby, Taastrup Nykirke)
Som vi tidligere har orienteret om, vil Banedanmark udføre arkæologiske forundersøgelser langs den kommende jernbane mellem København og Ringsted over Køge.
Undersøgelserne vil blive udført af Kroppedal Museum i perioden efteråret 2011 til
medio 2014.
På din grund vil det foregå i ugerne 25-26/27 2014 i tidsrummet kl. 7-16. Arbejderne
vil bære beklædning fra Kroppedal Museum eller Banedanmark. Vi har muligvis ikke
brug for at arbejde på din grund alle dagene. Ønsker du at vide præcise datoer, eller
har du andre spørgsmål til undersøgelserne, er du velkommen til at kontakte Mads
Drevs Dyhrfjeld - Johnsen fra Kroppedal Museum på telefon 43303022 eller e-mail
mads.johnsen@kroppedal.dk.
På den vedlagte tegning har vi markeret undersøgelsesarealet. Det vil blive afmærket
med cirka 1 m høje gule pinde, som bliver fjernet, når de arkæologiske forundersøgelser er færdige. Vi beklager de gener, som du eventuelt vil have i forbindelse med
undersøgelserne.
Hvis du ikke selv bor på eller benytter din grund, vil vi bede dig om at give besked til
brugere af grunden, så de ved, at vi skal gennemføre forundersøgelserne.
På vores website www.banedanmark.dk/københavn-ringsted kan du læse mere om
anlæg af den nye jernbane. På kortet over banen kan du finde din adresse og følge,
hvad der sker i dit nærområde. Du kan også tilmelde dig vores naboinformationsservice, så du løbende får nyheder om projektet på mail. Husk at sætte flueben ud for
punktet København-Ringsted, når du tilmelder dig naboinformationen.
Du er også velkommen til at kontakte Banedanmark, hvis du har spørgsmål til arbejdet
med banen. Vores telefonnummer og mailadresse står nederst i brevet.

Med venlig hilsen
Rikke Elise Mortensen
Bygherrerepræsentant
Banedanmark
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