ANLEGGOMRÅDE VED BYGGEARBEID PÅ PARKERINGSPLASS
Informasjon pr. 13.9.2018
ARBEIDET ER STARTET
Det sendes ikke ut ytterligere skriv i postkassene om byggearbeidet så status for prosjektet vil finnes
på denne siden. Se også supplerende informasjon som er sendt ut tidligere pr. e-post, oppslag og på
denne nettsiden.

STATUS
Det var vært litt stille om oppstartsdato og grunnen for det er at datoen for stenging av
parkeringsplassen ikke er klar. Vi vil forsøke å holde plassen tilgjengelig så lenge som mulig. Etter
innhenting av flere tilbud er det valgt entreprenør; Fyllingen Maskin, som er en del av FM-gruppen
(www.fmgruppen.no) FM har lang erfaring med grunnarbeid og har flere større oppdrag for bl.a.
Statens vegvesen på merittlistene. De leverte det laveste tilbudet og i tillegg den beste besvarelsen
mht. tydelig oppstillt tilbud. I de siste ukene har vi arbeidet med formaliteter, avklaringer og detaljer i
kontrakten. Det er en del skrivebordsdetaljer som må på plass før det er behov for å stenge plassen
så nyt parkeringsmulighetene enn så lenge, men være oppmerksom på kort varsel om stenging. For å
unngå å stenge unødvendig over lengre tidsrom vil vi fokusere på god planlegging av arbeidet og
heller starte gravarbeidet først når alle detaljer er avklart. Hovedfokus før oppstart er planlegging av
omlegging av avløpsledninger mellom kummene ved trappen til Strimmelen 8. I tillegg ligger det to
høyspentledninger på tvers i grunnen (over avløpsledning) som må avdekkes. Disse skal peiles/
lokaliseres i dag (13.9). FM vil ha riggkontor/ pauserom i selskapslokalene (innerst i den lille salen) og
vil liste seg stille forbi Småkroen (eventuelt kjøpe en vaffel eller tebrød) på veien forbi.
OPPDATERTE BEBOERLISTER:
Vi er i gang med den elektroniske tidsalder. Denne meldingen sendes også til alle beboere med
oppgitt e-postadresse. Viktig informasjons vil bli sendt ut skriftlig, eller slått opp i ganger/ lagt i
postkasser, men statusmeldinger om allerede varslede saker oppdateres på nettsidene slik at
beboere ikke overlesses av unødvendige e-poster. Send oss melding på kontaktskjema på lettstyrt
med e-post og mobilnummer hvis du ikke har fått kopi av dette oppslaget på e-post.

INFORMASJON 1: August/september - november/desember 2018
Arbeidet starter opp i løpet av de nærmeste ukene og sperringer settes opp uten ytterligere varsel til
beboerne. Leietakere av parkeringsplassene og garasjene i området får eget varsel. Hele
parkeringsplassen blir gjerdet inn og alle garasjer stengt for tilgang med bil. Foreløpig er nøyaktige
datoer noe uklar. Følg med på nettsidene for mer informasjon. Det finnes ikke alternative plasser
som kan tilbys så alle beboere må selv finne alternative parkeringsplasser i området.
Beboere som har ubrukte parkeringsplasser og som vet at de kan fristille sine plasser i byggeperioden
kan gjerne ta kontakt med styret for eventuell kompensasjon for utlån av plasser.
Vei langs parkeringsplass sperres også for parkering (rosa markering). Dere må også anta lengre og
kortvarige sperringer når større biler skal passere og kunne svinge i området.
På grunn av sikkerhet for at utrykningskjøretøy kan passere ber vi om at alle sperringer respekteres i
byggeperioden.
Trapp fra Strimmelen 8 kan ikke benyttes
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