
 

 

 

Kjære naboer, 

Bygg B1 

Bygget er nå lukket med yttervegger og vinduer. Innvendige arbeider er godt i gang og bemanning på 

plassen tar seg opp. Følgende fag arbeider innvendig for øyeblikket: Tømrer, elektriker, rørlegger, 

ventilasjon, flislegger og gulvstøp. Vi tilfører med dette større mengder med materiell, og 

inntransporter skjer hyppigere enn før. 

Murer er i gang med teglsteinsfasadene. Begge kortsider er ferdigstilt, og arbeidene fortsetter på den 

ene langveggen i tre uker framover. 

 

Bygg B2 

Råbygget er ferdigstilt, og arbeider med å tette tak pågår. Vi monterer stillas ferdig på B2 ila en uke. 

Arbeider med yttervegger er påbegynt. Rørlegger starter med å legge rørføringer i 1 etg og vil bruke 

ca 2 uker. 

Murer har ferdigstilt teglsteinsfasaden mot bygg 657. 

 

 



 
Generelt 

Førstkommende torsdag blir det gravearbeider ved innkjørselen til byggeplassen. Fredag støper vi 

kjørespor til innkjøringen. 

Krankjøring vil bli redusert fram til desember. Hovedsakelig skal kranen brukes til inntransport av 

materiell, med unntak av montasje ståltrapper på B1 og B2. Mot jul starter vi opp med montasje av 

balkonger, og kran vil dermed gå for fullt i en to måneders periode. 

 

Varsel om lørdagsarbeid: 

Vi er avhengig av oppholdsvær for tetting av tak, og ser oss nødt til å jobbe førstkommende lørdag 

for å ferdigstille arbeidene. Arbeidstid 08.00-17.00. 

Rørlegger vil også ha arbeider på plassen førstkommende lørdag. 

 

Kommende uker består av følgende aktiviteter: 

Uke Planlagt arbeid Type arbeid Arbeidsoperasjoner som 
kan oppfattes støyende 

43 Gravearbeider 
Tekkearbeider 
Murerarbeider 
Tømmer 
Elektro 
Rørlegger 
Ventilasjon 
Flislegger 
Gulvstøp 

Grave grøfter, taktetting, 
mure tegl, sette 
yttervegger og 
innervegger, støpe gulv, 
montere rørføringer og 
kanaler. 

Krankjøring, hammerslag, 
anleggsmaskiner, 
inntransport, tømming 
containere, pumpebil 
gulvstøp, boring i betong. 

44 Tekkearbeider 
Murerarbeider 
Tømmer 
Elektro 
Rørlegger 
Ventilasjon 
Flislegger 

Taktetting, mure tegl, 
sette yttervegger og 
innervegger, støpe gulv, 
montere rørføringer og 
kanaler. 

Krankjøring, hammerslag, 
anleggsmaskiner, 
inntransport, tømming 
containere, boring i betong. 

45 Tekkearbeider 
Murerarbeider 
Tømmer 
Elektro 
Rørlegger 
Ventilasjon 
Flislegger 

Taktetting, mure tegl, 
sette yttervegger og 
innervegger, støpe gulv, 
montere rørføringer og 
kanaler. 

Krankjøring, hammerslag, 
anleggsmaskiner, 
inntransport, tømming 
containere, boring i betong. 

 

 

 



 
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 

mailto:sondre.fornebo@bundebygg.no

