
 

 

 

Kjære naboer, 

B1 

Vi legger siste dekke på bygg B1 denne uken. Videre arbeider vi for å få tett tak mot sommerferien. 

Disse arbeidene vil bestå av følgende: montasje gesims (tømmer og betong), muring leca og 

tekkearbeider. Deretter reiser vi stillase rundt bygget, og starter arbeider med yttervegger etter 

ferien. 

Vi støper en utvendig trapp under bakkenivå som ferdigstilles i løpet av uke 24. Deretter skal det 

fylles igjen rundt denne i uke 25.  

B2 

Vi har startet med betongvegger, og videre drift på dette bygget vil bli det samme som bygg B1. Noe 

tilbakefylling rundt bygget og inn mot bakgården gjenstår, og vil bli utført når utvendig trapp er 

ferdig. 

 

Varsel: 

Det gjenstår et lite stykke rivearbeider på hjørne av bygg 657 mot leiligheter vendt mot Thor Olsons 

gate. Gjenstående teglstein vil bli fjernet med en mindre gravemaskin, og det kan forekomme noe 



 
pigging. Nødvendig sikring inn mot bakgård til nærliggende leiligheter blir satt opp. Oppstart av 

arbeidene tidligst førstkommende onsdag, 10.06.2020, varighet ca 2 dager. 

 

Arbeider for å tilbakestille areal i bakgård til leiligheter mot Thor Olsons gate vil påbegynnes 

omgående. Arealer på baksiden av bygg B2, avventes med til vi har fylt tilbake til bygget og startet 

med fundament til støttemur i dette område. 

 

Kommende uker består av følgende aktiviteter: 

Uke Planlagt arbeid Type arbeid Arbeidsoperasjoner som 
kan oppfattes støyende 

24 Støp vegger 
Montasje trapper 
Montasje dekke 
Gravearbeider 
 

Armering, forskaling, 
støp, gravearbeider, 
anleggsmaskiner. 

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

25 Støp vegger 
Støp dekke 
Gravearbeider 
 

Armering, forskaling, 
støp, gravearbeider, 
anleggsmaskiner. 

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

26 Støp vegger. 
Støp dekke. 
Gravearbeider 
 

Armering, forskaling, 
støp, gravearbeider, 
anleggsmaskiner 

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

 

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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