Garasjeprosjekt 2007
INFORMASJON NR 2

30.05.2007.


Framdrift:

Vi må først beklage at det er oppstått en forsinkelse i fremdriften vedrørende riving!!

Riving av garasjer som er merket med tall fra 1 – 23  blir starter mandag 5. juni 07. Tirsdag 6. regner vi med at de går videre på garasjer med start nr 24 og begge disse rekkene blir startet revet.
De områder som det skal rives blir avsperret med sperrebånd i første fase.
Garasjer som ikke er berørt av dette kan fremdeles brukes til biloppstilling.
Informasjon vedrørende riving vil kontinuerlig bli festet på garasjedørene – et døgn forut for riving. Bilene må deretter parkeres på ledig plass på merkede områder i Landskronaveien. Det blir skiltet i de områdene som er tillatt å parkere. Disse skiltene blir flyttet etter som det går fremover. Følg derfor med skiltinga.
Vi gjør oppmerksom på at reservasjoner vedrørende oppstillingsplasser dessverre ikke lenger kan være gyldig. Vi må ha like forhold for alle beboere og skiltene blir derfor fjernet.
I første informasjon var det bemerket at garasjer skulle være tømt. Dette innebærer tømt for alle løse gjenstander. Tilbudet vi har fått er beregnet ut fra en viss vekt av rivningsmaterialet. Vi ber derfor alle om å fjerne løse gjenstander selv, for kasting. Det vil ellers løpe kostnader som belastes hver enkelt som disponerer garasjer, med inntil kr 2.500,- eks mva.
I følge fremdriftsplanen skal de første garasjene, grønt nr 1 – 153 være revet i løpet av 3 uker. Deretter blir det fundamentert og støpt plater for nye garasjer.
De neste garasjene med nr 154 – OG RESTEN skal rives med start i uke 32.
Deponi for entrepenør
	Deponi for diverse materiell, bak garasjene nr 1 osv i Nord
	Brakke med diverse tilbehør på grønn plass ved LKV 86 – 92

ALLE OMRÅDER SOM BLIR AVSPERRET I FORBINDELSE MED RIVING ER FORBUDTE OMRÅDER FOR BEBOERE .


Dersom det skulle være noen spørsmål angående riving/bygging kan dere fremdeles ta kontakt med Arild Sørensen mob 90 17 61 17, mellom kl 16.00 og kl 19.00.


Informasjon vedrørende resten av fremdrift kommer i et senere skriv.


Skjetten, 30. mai 2007

Jarle Bryhn
Sekretær

