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Anleggsarbeider uke 16-20, Oppstart mandag 13.april
NB! Gjesteparkering skal da brukes til beboerparkering!
Parkeringsplass ved røde garasjer

Fjellsikring i Akebakkeskogen

Uke 16 starter anleggsarbeidene på
parkeringsplassen nedenfor Ballplassen. Det skal
legges kantstein og en liten forhøyning ved
innkjørselen for å hindre vann i å renne inn på
parkeringsplassen ved store regnskyll. Det skal
også plasseres en infiltrasjonskum i bed ved
trappa, denne skal tilknyttes eksisterende sluk.
Fall på parkeringsplassen skal justeres for å lede
vann til sluk. Tiltakene skal hindre regnvann i å
føres til lavpunkt/sluk ved nr. 8.

Arbeider med sikring av fjellskrent er godt i
gang.
Sikringsmetoden er endret noe og det er fjernet
en del mer vegetasjon enn styret var forespeilet.
Den tiden arbeidene pågår kan det ikke parkeres
ved fjellskrenten. Det er utarbeidet et skiltvedtak
og satt opp parkering forbudt-skilt.
Parkeringssituasjonen blir spesielt vanskelig når
dette arbeidet foregår samtidig med borettslagets
planlagte arbeider.

Parkering i anleggsfasen

STYRET OPPFORDRER ALLE TIL Å
BRUKE GARASJENE SINE MENS
ANLEGGSARBEIDENE PÅGÅR!
Dette vil skape bedre arbeidsforhold og frigjøre
plass for gjester. Vi håper alle respekterer at
gjesteparkeringen forbeholdes de som blir berørt
på Rødt felt.

Alle som har parkeringsplasser som berøres er
kontaktet av styret og har fått tildelt midlertidig
plass. Halvparten skal parkere på
gjesteparkering (i svingen) mens resten har fått
tilbud om ledige plasser andre steder i
borettslaget. P-bevis blir delt ut før
anleggsarbeidene starter
Det er lagt opp til at garasjer kan benyttes under
anleggsarbeidene. Vi satser på at dette vil
fungere greit.

Anleggsarbeider i gate ved nr. 85-87
Arbeidene vil pågå samtidig eller i etterkant av
arbeidene på parkeringsplassen ved Ballplassen.
Gata skal senkes noe for å oppnå tilstrekkelig
fall for drenering av regnvann. I tillegg blir det
bygget ny trapp og nye kanter for bed.
Kontaktperson for parkering i anleggsfase:
Sidsel Vatne (Mob: 915 10 448)
Kontaktperson for anleggsarbeidene:
Bjørg Thorvik Helgen (Mob: 473 04 945)

Elbiler
Husk å melde til Styret om du har anskaffet eller
planlegger å anskaffe elbil (ref. Styret
informerer, nr.5 - 2014).
HUSK!
21. april
29. april
6. juni
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