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Det kan mærkes, 
når kommunen i 
denne tid renoverer 
broer på Nordrup-
egnen. Jorden skæl-
vede, da der i går 
blev hamret beton-
piller ned til et nyt 
fundament.

NORDRUP: Farendløsevej 
mellem Eskilstrup og Fa-
rendløse er spæret de kom-
mende måneder. Kommu-
nen er nemlig i fuld gang 
med en totalrenovering af 
to små broer, der var i så 
dårlig stand, at det var pro-
blematisk. Det drejer sig om 
en bro over Sneslev Lilleå 
og en over Vendebæk, og af 
hensyn til fi skene, der gyder 
i Sneslev Lilleå, er broen 
over Vendebæk den, der er 
taget fat på som det første.

Den gamle bro er anlagt 
med kampesten i siden, og 
de vil blive liggende. Men i 
realiteten kan de ikke holde 
broen, og derfor bliver der 
nu etableret et helt nyt fun-
dament. Det består blandt 
andet af en række otte me-
ter lange og lidt over to tons 
tunge betonpæle, der i går 

blev banket ned i jorden af 
en gigantisk, 60 tons tung 
maskine, der var kommet til 
stedet på en blokvogn.

Dunkeriet var så vold-
somt, at jorden skælvede 
i nærheden, i takt med de 
rytmiske dunk fra den store 
maskine.

Skolevej

Mens arbejdet står på, må 
bus 466 køre en omvej, men 
Farendløsevej vil blive gen-
åbnet, inden Nordbakkesko-
len åbner efter sommerfe-
rien.

- Vi skal være færdige, når 
skolebørnene skal begynde 
igen, fortæller Thomas Saa-
by Hansen, der er ingeniør i 
Teknisk Forvaltning og står 
for broprojekterne.

Han tilføjer, at arbejdet 
med den første bro skal 
være færdig midt i juni, 
hvorefter arbejdet på næste 
bro begynder og varer til 
midt i august.

Firmaet Broconsult har 
rådgivet kommunen om 
projektet, og opgaven med 
at udføre renoveringerne 
er vundet af Kentto, der har 
fået hjælp af Hercules til at 
få banket betonpælene i jor-
den. dada

Jorden 
skælvede 
i Nordrup

De otte meter lange betonpæle blev banket så langt ned i jorden, at de fi k et godt fæste. Den del, der rager op, vil senere bliver klippet af, så der bliver adgang til armeringen in-
deni, som selve brodækket skal fæstes til. Brodækket vil blive støbt på stedet. Foto: Bjørn Armbjørn

Vendebæk fl ød roligt, trods alt postyret i går.

RINGSTED: Hjerteforeningen 
i Ringsted og Ringsted Kom-
mune har indgået et samar-
bejde i forbindelse med Ver-
dens Blodtryksdag torsdag 
den 10. maj klokken 11-15 i 
Borgerservice i Nørregade. 
Her vil der være gratis blod-
tryksmåling for alle interes-
serede.

Hjerteforeningen har også 
søndagstravetur den 6. maj 
med start klokken 10 fra P-
pladsen på Bøllingsvej. Pri-
sen for deltagelse er 10 kro-
ner inklusiv frugt og juice 
og lodtrækning om vinpræ-
mier.

Alle er velkomne.

Blodtryk og tur

RINGSTED: Så er det maj og 
sommer, og Ældredanskon-
toret har netop udsendt sit 
sommerprogram. De mange 
dansere kan glæde sig over, 
at der i sommer er program-
sat 61 dansedage over hele 
Sjælland, deriblandt Ring-
sted, hvor den 1. sommer-
dans afvikles tirsdag den 
15. maj i selskabslokalerne 
på hjørnet af Ringstedvej 
og Køgevej. Birkum spiller, 
som sædvanlig, op mellem 
klokken 14 og 17.

Der kan vindes præmier, 
synges sange og man kan 
hygge sig over en kop kaffe 
eller en øl. Gæsterne er vel-
komne fra klokken 13.30, 
når billetsalget åbner ved 
indgangen. 

Dans sommeren 
ind i Ringsted

RINGSTED: Inden sommerfe-
rien rammer landet kan de 
opleve de mest talentfulde 
rockbands fra Ringsted og 
omegn. Det foregår den 9. 
juni klokken 20 i Ringsted 
Kulturhus, og aftenen bliver 
spækket med musik for kun 
30 kroner.

Aftenen bliver dog sparket 
i gang af de to unge drenge 
fra New Nova. Denne unge 
Hiphop-gruppe forstår vir-
kelig at sætte gang i en fest og 
skal nok få folk i godt humør. 
Derefter tager rock-genren 
over for resten af aftenen.

Pigebandet Taras har net-
op udgivet deres første EP, 
og koncerten ved deres re-
lease-party i kødbyen er ble-
vet rost til skyerne. Bandet 
som har rødder i Vording-
borg, skal desuden en tur 
til SPOT-festival, som anses 
for at være landets største 
talentfestival. Aftenen slut-
tes af med Ringstedbandet 
Tones of Youth, som også 
spillede hos MetroMusik til 
julerock. Det gjorde de så 
godt, at foreningen bare var 
nødt til at hyre dem igen. 
Bandet har siden sidst været 
på tour med det københavn-
ske koncertkoncept Bands 
of Tomorrow. Så bandet har 
fået endnu mere koncerter-
faring, siden sidst de spil-
lede i Ringsted.

Som altid vil der desuden 
være 20 kroners bar hele af-
ten.

Oplev 
spirende 
bands 


