Aalborg Karneval 25. maj 2019
Kære beboere på paraderuterne
Traditionen tro afholder Aalborg Karneval vores store parade, og i år er datoen den 25. Maj 2019,
hvorfor I som beboere bliver påvirket i større eller mindre grad i løbet af de timer, hvor paraderne løber
af stablen. I år udsender vi dette brev med et overblik over vores anbefalinger til jer, samt et overblik
over paraderuterne i håb om, at I sammen med os kan skabe bedre rammer for beboere på
paraderuterne.
Vi bliver ofte bedt om at opstille ekstra toiletter, og I år ydvider vi kapaciteten og indsætter yderligere
urinaler, som skulle lette presset markant. Vi må dog erkende, at vi aldrig får nok toiletfaciliteter, men
vi gør hvad vi økonomisk er i stand til at løfte, indenfor de retningslinjer vi får af beredskabet. Vi
opgraderer således hver år antal af toiletter og urinaler der hvor vi kan.
Trafikinfo
Generelt er Kastetvej, Limfjordsbroen og Ved Stranden spærret fra cirka kl. 9-15 den 25. maj.
Vesterbro åbnes helt omkring kl. 20-21 og veje åbnes løbende, når karnevalisterne har passeret.
Generelle anbefalinger
Til alle jer, som har indgang og baggårde, der ligger direkte op ad paraderuterne, anbefaler vi at stille
en person ved døråbningen, så kun beboere kommer ind. Alternativt anbefaler vi at aflåse hoveddøren,
så folk ikke besørger i jeres opgange. Fjern evt. biler og cykler forinden.
Fra Nørresundby
Paraden starter kl. 10 fra Nørresundby Torv og bevæger sig over broen umiddelbart herefter. Vi
forventer at de sidste karnevalister er over broen kl. 12.
Fra Haraldslund
Paraden starter kl. 11 fra Haraldslund, og vi forventer, at de sidste når Vesterbro kl. 14.
Fra Told og Skat
Paraden starter kl. 10:30, og vi forventer at de sidste rammer Vesterbro cirka kl. 13.
Vesterbro
Vesterbro afspærres fra kl. 9, og fra tyren og nordpå genåbner vi fra cirka kl. 16 og resten af Vesterbro
åbnes løbende efterhånden som rengøringen forløber.
Rengøring
Aalborg Karneval betaler Aalborg Kommune for at rengøre gader og veje løbende efter paraden. Hvis I
oplever, at rengøring ikke er tilfredsstillende, skal I rette henvendelse hertil på 9831 2482 eller
på http://www.aalborg.dk/tip
Sikkerhed og førstehjælp
Aalborg Karneval opretter sammen med beredskabet 17 førstehjælpsposter langs paraderueterne og
der er uddeling af vand ved alle branhaner langs paraderuterne. Hvis I oplever noget som kræver
førstehjælp, skal I enten henvende ved førstehjælpsposterne her eller ringe 112.
På modsatte side af dette brev, kan I finde kort over alle parader, toiletter og førstehjælp.
Skulle I have spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på info@aalborgkarneval.dk eller på 98137211
Venlig hilsen
Kresten Thomsen, daglig leder, Aalborg Karneval

