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Informasjon om nytt støygjerde
I løpet av neste uke (5. februar) starter
veivesenet opp med å rive støygjerdet og
sette opp nytt. Vi må leve med en del
anleggstrafikk og bråk i ukene fremover,
men styret håper og tror at beboerne blir
førnøyde med vollen og gjerdet når
arbeidet er over.
Foruten riving av støyskjerm, skal det
fylles opp med pukkmasser, det skal
støpes fundament, monteres stålsøyler og
treskjerm. De begynner helt i nord, dvs
utenfor borettslagets område. De høye
trærne som står der, blir muligens saget
ned, og dette er ikke borettslagets
avgjørelser eller ansvar. Røttene vil etter
all sannsynlighet bli skadet av gravearbeid
i forbindelse med fundamenteringen, og
da utgjør de en fare.
Veivesenet vil dele opp arbeidet, og første
del vil berøre parkeringsplass 84 – 96.
Dette blir første del, og dette vil ta ca. 14
dager. Deretter vil de fortsette videre
sørover til arbeidet er ferdig, og de regner
totalt vel 50 dager.
Det som er viktig i den forbindelse, er at
det ikke kan stå biler på parkeringsplass
84 – 96 eller gjesteparkeringen i nord, dvs

der hvor arbeidet foregår fra 5. februar.
Men plassene kan benyttes i helgene, dvs
mellom fredag kl. 16.00 til mandag kl.
7.00.
Entreprenøren vil sette opp
sperremateriell. Man kan parkere tett
inntil midtrabatten, men vi har fått
beskjed at veivesenet må ha 4 meter
klaring for å komme til med lastebiler og
gravemaskiner der hvor arbeidet foregår.
Fra 5. februar og ca 2 uker fremover, må
de som har parkering fra plass 84 - 96
IKKE parkere på plassen sin,og
gjesteparkeringene helt nord må også
unngås.
Etter hvert som arbeidet fortsetter
sørover i borettslaget, er det nye bileiere
som må finne seg en midlertidig
parkeringsplass. De som har carport
trenger ikke å flytte bilene sine under
arbeidet.
Styret ber alle bileiere følger med på
oppslag og i postkassene de neste to
månedene, slik at veivesenet får tilgang
til vollen, slik at det ikke blir forsinkelse i
arbeidet.
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