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Høje-Taastrup Kommune informerer:

TV2 FIRMATOUREN:
Vær med til cykelfest og vigtig trafikinformation
Fredag d. 27. maj 2016 kommer TV2 FIRMATOUREN til Høje-Taastrup. TV2 FIRMATOUREN er et nyt
cykelløb for virksomheder, hvor deltagerne cykler i hold á fem og efter løbet spiser sammen. Arrangementet tæller knap 1800 deltagere fordelt på 120 virksomheder – ikke mindst takket være en
stærk lokal opbakning.
Vær med til cykelfest
TV2 og PELOTON inviterer alle borgere til at blive en del af festen og se cykelløbet. TV2 stiller op med
Giro d’Italia-studiet, hvor Dennis Ritter og Rolf Sørensen kommenterer live på dagens etape. Man kan
følge løbet på storskærm kl. 14-17 og købe mad og drikke i boder. TV2 Vejret med Peter Tanev rykker
også ud til FIRMATOUREN, og TV2-værterne Jesper Stadum og Mikkel Kryger underholder ved startog målområdet sammen med DJ.
Tid og sted: Fredag 27. maj 2016 kl. 14-24, Flønghallen, Tårnkær, 2460 Hedehusene.
Parkering: Indstil din GPS til Sønderled – herfra vil du blive guidet af parkeringsvagter.
Ruter og trafikinformation – veje afspærres
TV2 FIRMATOUREN består af to ruter - 25 km-ruten, som går gennem Hedeland, Fløng og Hedehusene og 75 km-ruten, som går gennem hele Høje-Taastrup Kommune. Alle er velkomne til at heppe ude
på ruterne.

Kl. 16.30-20.30 vil de to ruter af hensyn til sikkerheden være delvist spærret for trafik. På 75
km.-ruten følges feltet af løbsbiler og motorcykler, som markerer feltets start og afslutning. Når feltet kører forbi stoppes al trafik, og derfor råder vi borgerne til at køre ud på et andet tidspunkt eller
væbne sig med lidt tålmodighed. Ved samtlige indfartsveje vil der være skiltning og officials, som styrer trafikken. For at sikre den bedste afvikling af trafikken beder vi bilister om at køre uden om nedenstående veje:
Nørreled, Vesterled, Marbjerg Byvej, Marbjergholmevej, Slæggerupvej, Ågerupvej, Store Valbyvej,
Hove Møllevej, Overdrevsvej, Nymøllevej, Nymølle Vad, Cathrinebjergvej, Ved Kæret, Landsbygaden,
Ole Rømersvej, Bartholinstræde, Snubbekorsvej, Sengeløsevej, Ågesholmsvej, Vadsby Bygade, Vadsbyvej og Soderupvej.
Du kan se de to ruter på Firmatourens hjemmeside: http://firmatour.dk/praktisk-info/ruten/
Vi håber på et godt afviklet løb og takker for jeres forståelse.
Hilsen
TV2 Firmatouren

