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Info vedrørende bygging av nye garasjeanlegg og administrasjonsbygg.
Hent AS har av Ringvegen Borettslag fått arbeidet med å bygge et garasjeanlegg på 30 enheter og et
administrasjonsbygg på ca 600 m2 på 2 plan

Fremdrift på Garasjeanlegget:
Status uke 31:
I neste 4 ukers periode er det oppsetting av garasjeanlegg som blir hovedaktiviteten, i tillegg så blir
det oppstart for graving ifm vann/avløp i denne perioden. Her vil dere bli litt berørt ifm dette, det
skal etableres en ny kum utenfor blokk 19. Samtidig så skal vi ut i gaten ved parkeringsplassen for
tilkobling av drens og takvann for garasjene, legger ved en tegning hvor dette er. Under dette
arbeide vil det bli satt opp eller flytte litt på bygge gjerde for å ivareta deres sikkerhet. Ta kontakt
med byggeplass hvis noe er uklart.

HENT AS, Oslo
Oksenøyveien 10
1366 Lysaker

HENT AS, Bergen
Nesttunbrekka 95
5221 Nesttun

HENT AS, Ålesund
Sjømannsveien 14
6008 Ålesund

HENT AS, Hamar
Lindbergbakken 3
2318 Hamar

HENT AS, Bodø
Olav Vs gate 100
8004 Bodø

HENT AS, Tromsø
Sjølundvegen 7
9016 Tromsø

HENT AS, Steinkjer
Hamnegata 20
7714 Steinkjer
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Fremdrift administrasjonsbygget
Grunn og fundamentering:
Her blir det oppstart utgraving i uke 35. Betongarbeidet starter i uke 38.
Råbygg:
Tømmer starter i uke 46 med montasje av massiv tre
Anleggsdrift:
I anleggsperioden vil det bli en del transport i området, masser som skal inn/ut, materialer som skal
inn til byggeplass, avfall som skal ut. Vi vil ha stort fokus på sikkerhet, og vil gjøre vårt beste for at
arbeidene skal foregå så skånsom som mulig.
Hva bør du passe på:
Når det pågår arbeid i ditt nærområde, bør du være påpasselig for tungtransport til/fra
anleggsområdet. Det bes om at barn blir godt informert over at det vil foregå arbeider/transport i
området, og at det tas hensyn til de sperringer som er satt.
Vi ber om deres forståelse og tålmodighet vedrørende arbeid i deres nabolag. Om noe er uklart kan
eventuelt spørsmål rettes til Jan M. Storvold eller Roger Thowsen.
Riggplan:

Byggegjerde: Rød linje rundt byggeplass.
Byggeplass kontor: 2 etg brakkerigg.

Med vennlig hilsen
HENT AS
Jan M. Storvold
Anleggsleder.
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