
 

 

 

Kjære naboer, 

Bygg B1 

Arbeider på tak anslås ferdigstilt uke 34. Da har vi tett tak, og vil jobbe videre med å få tett bygg 

nedover. Førstkommende mandag starter vi opp med tømmerarbeider for yttervegger og innvendige 

arbeider, samt vindusmontasje. Vi starter i 6 etg og jobber oss nedover. 

Bygg B2 

3 etg er per i dag lagt og støpt ferdig, og det gjenstår kun 2 dekker til. Drift her fortsetter som 

tidligere med noe mer stålmontasje. Vi setter opp vegger, monterer stål, legger betongdekke og 

støper. 

Gravearbeider: 

Det fylles for øyeblikket tilbake i området mellom St Sunniva og Diakonova, hvor det er lagt 

fjernvarme. Arbeidene vil pågå ut uken. 

Tilbakeføring av arealer mot Thor Olsons gate starter opp 05.08.2020, og vil pågå i ca en uke. 

Byggegjerdet vil så bli flyttet inn til støttemur. Onsdag 12.08.2020 starter vi med tilbakefylling av 

areal mellom bygg B1 og B2, arbeidene vil pågå i ca en uke. Deretter graves det grøfter for rør i grunn 

på diverse steder på plassen. 

 



 
Varsel rivearbeider: 

Rivearbeidene som ble varslet i foregående infobrev ble ikke startet opp som planlagt. Arbeidene vil 

utføres torsdag, 06.08.2020. Dette gjelder da hjørne på bygg 657, mot Thor Olsons gate, hvor det står 

igjen en knast fra tidligere bygg som skal pigges bort. 

 

Kommende uker består av følgende aktiviteter: 

Uke Planlagt arbeid Type arbeid Arbeidsoperasjoner som 
kan oppfattes støyende 

32 Betongarbeider 
Gravearbeider 
Pigging 
Rivearbeider 
Tekkearbeider 
Murerarbeider 

Armering, forskaling, 
støp, gravearbeider, 
anleggsmaskiner, pigging, 
mure leca. 

Krankjøring, hammerslag, 
vibrering av betong, 
kapping av jern, 
anleggsmaskiner, pigging. 

33 Betongarbeider 
Gravearbeider 
Pigging 
Rivearbeider 
Tekkearbeider 
Murerarbeider 
Tømmerarbeider 

Armering, forskaling, 
støp, gravearbeider, 
anleggsmaskiner, pigging, 
mure leca, 
tømmerarbeider. 

Krankjøring, hammerslag, 
vibrering av betong, 
kapping av jern, 
anleggsmaskiner. 

34 Betongarbeider 
Gravearbeider 
Pigging 
Rivearbeider 
Tekkearbeider 
Murerarbeider 
Tømmerarbeider 

Armering, forskaling, 
støp, gravearbeider, 
anleggsmaskiner, pigging, 
mure leca, 
tømmerarbeider. 

Krankjøring, hammerslag, 
vibrering av betong, 
kapping av jern, 
anleggsmaskiner. 

 

OBS! 

Vi ber om at mottaker av naboinformasjon videreformidler til evt leietakere eller beboere i 

sameie/borettslag. 

 

Ta kontakt ved spørsmål. 

BundeBygg AS   Mail: sondre.fornebo@bundebygg.no  Mobil: 97 96 97 23 

Fredensborg bolig  Mail: oli.antonsson@fredensborgbolig.no Mobil: 957 90 190 
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