NYHEDSBREV AUGUST 2011
Mød os på Have og Landskab
- gratis billetter nedenfor

Bro over Gudenåen – skaber liv i
området ved Kjælling Høl

Fra den 24. – 26. august kan du møde
Wood-ways.com på fagmessen Have og
Landskab i Slagelse. På messen vil vi
fremvise en Materiel-bro, der er udført af
sibirisk lærketræ i størrelsen 2,5 x 6,3 m
ligesom du kan se en hårdttræbro, der er
dimensioneret for køretøjer op til 12 tons.
Broen er udført med vores lukkede værn
type Safe-rail, ligesom dækket er skridsikret
med lysegrå dynagribkorn.

Medio september leverer Wood-ways.com
en imponerende fodgænger-bro over
Gudenåen øst for Bjerringbro.

Du vil naturligvis også have
mulighed for, at få en snak
om broer og muligheder
med os alle dagene.
Der kan bestille gratis adgangsbilletter til
messen ved at klikke på nedenstående link:
www.hl11.dk/forms/billetter-wood-wayscom-a-s/

Fodgængerbro over den
gamle jernbane i Slagelse
Wood-ways.com monterer sidst i august
en fodgænger-bro over Korsørvej i
Slagelse. Broen bliver en del af det nye
stisystem ”Fodsporet”, der anlægges på
den nedlagte jernbanestrækning mellem
Slagelse og Næstved.
Den eksisterende jernbanebro havde en
begrænset højde på 3,8 meter for den
underliggende trafik. Med den nye og
slankere bro er der ikke længere
restriktioner for trafikken, da frihøjden
nu bliver 4,5 meter. Broen er 12,5 meter
lang og 3,45 meter bred.

Broen, der skal forbinde Pramdragerstien
ved Gudenåens sydlige bred og en
kanorastepladsen Kjælling Høl på
nordsiden, er produceret i hel stammer af
Douglas gran og får en længde på 70
meter, hvoraf de 36 meter spænder frit over
Gudenåen.
Broen vil blive naturligt indpasset i de
smukke omgivelser i Ådalen og giver
mulighed for passage for kanoer og
grødeslåningspramme.
For at fastholde det lokale islæt, er
stammerne indkøbt fra den lokale Borridsø
Skov og er specielt udpeget til projektet –
samt håndafbarket på et lokalt savværk.
Projektet vil bidrage til flere og bedre
naturoplevelser og i øvrigt øge
tilgængeligheden af områdets natur- og
kulturhistoriske elementer..

Vi har fået helt ny hjemmeside; Kig ind på
wood-ways.com og lang række nye
billeder af både Fodgænger-broer,
Materiel-broer og Træ-stier.

Se mere på www.wood-ways.com

