Byggeplass-orientering
Årvollveien 23c
Målsetning: Vi skriver informasjonsbrevet for at naboer skal ha mulighet til å
vite hva som skjer inne på byggeplassen.
Hvor og når: Orienteringsbrev vil henges opp hver fjerde uke på en tavle på
utsiden av bygge-gjerdet vårt og sendes til naboer i nærheten.
INFORMASJON UKE 3-6
Vi er nå inne i råbyggsfasen hvor betongdelen av bygget tar form. Vi har støpt
en del av fundamentene i bunn og starter på vår første vegg og søyle i uke 3.
Som mange av dere sannsynligvis har merket har tårnkranen også kommet
opp. Vi er nå en gjeng på om lag 6 arbeidere på plassen som etter hvert
kommer til å øke til ca 10.

Støy fremover
Støyen er betraktelig mindre i denne byggefasen enn den foregående.
Sprenging og utlasting er ferdig. Vi ønsker å presisere at arbeidene nå kommer
til å foregå fra 07.00-18.00 på hverdager. Når vi arbeidet med gravemaskin
støyet dette så mye at vi måtte være konsekvent med stilletider. Fremover gjør
vi mye arbeid som er innenfor Oslo Kommunes støykrav og arbeider derfor
gjennom hele dagen.
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Vi kommer til å droppe enkelte aktiviteter i stilletiden. Dette vil være
borhammer, vinkelsliper og gravemaskinarbeid.
Stilletider er som tidligere: 07.00-08.00, 11.30-12.30 og 16.00-17.00

Aktiviteter de neste ukene:
Åpning og lukking av forskalingssystem, gjerdesag for forskalingsarbeid, mindre
gravearbeider for fundamenter, støp om lag 4 dager i uken, flere leveranser av
forbruksmateriell og armering, dekkereis for plattendekker.

Henvendelse til byggeplassen
Skulle det være spørsmål i forbindelse med informasjonen over eller andre
byggeplass relatere tema, vennligst ta kontakt med Matilde Funderud på epost eller legg en lapp i postkassen ved Årvollveien 23F.
Om det er henvendelser av en mer formell karakter ber vi om at dere
henvender dere til byggherren for prosjektet. Byggherren er Lille Borgen AS, og
Byggherre-representant er Jan Røkke ved epost jan@rokkeeiendom.no.

Oslo 15.01.2019
Med vennlig hilsen,
Prosjektleder Jan Øyvind Schneider
Anleggsleder Matilde Funderud: matilde.funderud@bundebygg.no
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