Orientering Årvollveien 23c
Målsetning: Grunnen for at vi henger opp informasjonsbrev er å informere
naboer bedre om hva som foregår innenfor bygge-gjerdet.
Hvor og når: Orienteringsbrev til henges opp hver andre uke på en tavle på
utsiden av bygge-gjerdet vårt.
INFORMASJON UKE 37 og 38
Planlagt oppstart av utgraving av masser var tidlig i september, men er nå blitt
utsatt på grunn av flytting av strømkabler og vannrør og kompliserte
grensesnitt mellom vårt nybygg og nærliggende bygg.
Denne uka(uke 37) kommer vi til å fortsette med å sette opp rørvegg(spunt)
ved Årvollveien. Dette gjøres for å stoppe utrasing av jord og leire slik at veien
og fortauet ikke raser ut når vi starter med utgraving.
Vi jobber også med å sikre Omsorgsbygget (Årvollveien 23F) slik at dette står
trygt når vi skal starte å grave ut. Andre oppgaver er å isolere vannledninger
slik at ingenting fryser når det blir kalde vinternetter.
Når alt arbeid relatert til sikring av byggegropa er ferdig kommer det en
gravemaskin for å grave ut masser. Når denne har gravd seg frem til fjell starter
sprenging. I god tid før denne sprenginga vil det bli hengt opp nabovarsel som
forklarer hvordan denne operasjonen vil foregå. Setter også opp informasjon
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om denne sprenginga på vår informasjonstavle i dag. Denne vil også bli hengt
opp og delt ut til boligene i nærheten av byggeplassen vår før sprenging.
Planen i dag er at graveentreprenør skal starte å grave ut i midten av oktober.
Alle detaljer er enda ikke løste, så noen endringer kan fortsatt forekomme med
tanke på fremdrift.
Når vi monterte vegg for å skille byggeplassen vår fra Årvollveien så vi at det
ble en farlig utkjøring. Vi har kjøpt inn speil for å bedre situasjonen, og fjernet
noen av finer-platene i mellomtiden. Speil monteres omgående. Beklager bryet
dette har påført deg.

Skulle det være spørsmål i forbindelse med dette, så vennligst ta kontakt med
Matilde Funderud eller legg en lapp i postkassen ved Årvollveien 23F.

Oslo 10.09.2019
Med vennlig hilsen,
Prosjektleder Øyvind Dalsegg
Anleggsleder Matilde Funderud: matilde.funderud@bundebygg.no
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