Pressemeddelelse
Trafikken i Korsør påvirkes af PostNord Danmark Rundt
Den 29. udgave af PostNord Danmark Rundt ruller gennem landet fra 21.-25. august. Korsør
er startby for løbets 4. etape, der køres lørdag 24. august med mål på Asnæs Indelukke.
Løbet starter på Flådebasen, hvor vil være afspærringer allerede tidligt fra morgenstunden.
Underholdning og indskrivning af rytterne starter kl. 11.45. Og kl. 13.10 sendes feltet ud på
dagens etape via Batterivej og videre til Havnegade, hvor der drejes tv. ad Caspar Brands
Plads og th. ad Teilmanns Allé, hvor løbet skydes i gang ud for p-pladsen lige efter Korsørbyskiltet. De nævnte gader og veje vil være midlertidigt lukket, både når reklamekaravanen
kører (en halv time før rytterne), og feltet passerer.
Undervejs på etapen vil de veje, der støder op til ruten, være spærret kortvarigt, når
reklamekaravanen og rytterne kører forbi.
Mere detaljeret information om afspærringer fås hos det lokale politi.
Buslinje 908 er omlagt fra kl. 6.00-17.00, hvor den ikke vil køre ad den normale rute på
Sylowsvej - Batterivej – Havnegade. I stedet kører den i begge retninger ad Møllebjergvej Sylowsvej - Grevsensgade - Nankes Plads - Sandvejsbanken - Dahlsvej - Tellmanns Allé Caspar Brandts Plads og videre ad normal rute.
PostNord Danmark Rundt håber, at rigtig mange vil være med til at heppe på rytterne, når de
ruller ud fra Korsør. Gør brug af offentlig transport, kom på cykel eller til fods, da de trafikale
forhold ikke vil være som normalt.
Vi opfordrer til, at hunde holdes i kort snor og små børn i hånden, når både reklamekaravanen,
feltet og holdbilerne suser forbi. Det gælder især de steder på ruten, hvor der ikke er afspærring. Følg venligst anvisninger fra løbets officials, der står for sikkerheden. Vær opmærksom
på, at reklamekortegen af sikkerhedsmæssige årsager kun kaster gaver ud til publikum i højre
side af kørselsretningen.
Med venlig hilsen
PostNord Danmark Rundt

