
Aalborg Karneval 12.-29. maj 2022 

Kære beboere på Kærlundsvej efter broen. 
 
Traditionen tro afholder Aalborg Karneval arrangementer i Kildeparken i uge 20 og 21, hvorfor I 
som beboere bliver påvirket i større eller mindre grad i løbet af de dage, hvor karnevalet løber af 
stablen. Dette brev er et overblik over vores aktiviteter i og omkring Kildeparken, og de 
procedurer vi følger omkring Kildeparken. 

Uge 19/20 
12. maj begynder vi opsætningen af Kildeparken, hvor der i løbet af ugen bliver leveret grej til 
Kildeparken. Dette er fortrinsvis tung kørsel, og forventes ikke at påvirke jer beboere. 
De sidste 20 p-pladser på Gammel Kærvej inddrages fra onsdag den 18. Maj til 28. maj. 
 
21. maj er Kildeparken indhegnet og der vil kun være adgang ved DSB, Gl. Kærvej (rundelen) og 
AKKC. 
Den 21. Maj til kl. 17 er Kildeparken lukket til Børnekarneval. 
Den 21. Maj fra 17-20 rengøres Kildeparken efter Børnekarneval. 

Uge 21 
Hele uge 21 bliver der arbejdet i Kildeparken og der er vagter hele døgnet og alle 
parkeringspladser på Gammel Kærvej er lejet til opbevaring af tungt udstyr. 
I løbet af ugen vil der blive opstillet hegn langs Gammel Kærvej og ind langs dele af Kærlundsvej 
frem mod broen. 
 
Den 28. Maj afvikles den store folkeparade, og igen i år lukker vi igen helt indgangen ved for 
Gammel Kærvej og Kærlundsvej. Dette vil mindske generne for jer beboere betragteligt og vi har 
vagter her hele dagen. I løbet af dagen vil cirka 10 vogne fra optoget bevæge sig her samt 
køretøjer fra beredskabet, men her vil ikke være deltagere fra karnevalet. Derfor opstilles der 
enkelthegn langs jeres boliger, da der i år ikke er behov for dobbelthegn, da der ikke bevæger sig 
deltagere i dette område. Alt sammen i stil med sidste år. 
 
I løbet af den 28-30. Maj vil gear og grej løbende blive fjernet og den 30. Maj skulle alt være 
tilbage til normalen. 
 
Der vil være fri adgang til kærlundsvej i begge uger og den 25. Maj kommer der minestrimmel op 
ved indgangen af kærlundsvej, som I dog kan køre neden under, som sidste år. 
 
Vi udstationerer vagter omkring tunellen omkring broen, så trafik op og ned af skrænter skulle 
mindskes betragteligt. 
 
Igen i år åbner vi for Camp Karneval, som er vores Campingområde på fodboldbanen 
postmestervej. Campingområdet åbner fredag den 27. Kl. 12 og vi forventer, at området er ryddet 
29. Maj kl. 18. 
 
Camp Karneval har plads til 500 gæster, og vi opsætter ingen scene. Skulle nogen afspille musik 
på soundboks, så vil dette blive slukket senest kl 22. Vi dobbelthegner området og forventer ikke, 
at I får besøg i de tilstødende haver. Vi har professionelle vagter i området i hele tidsrummet og 
håber på en fantastisk stemning. 
 
Skulle I have spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os på www.aalborgkarneval.dk eller på 
98137211 
 
Venlig hilsen 
Sjaja Haddadi, Skeretariatsleder, Aalborg Karneval 
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