Til
Beboere i blokk 1-2 og også de som har garasjeplass
( Lv 42-46, og 48-50)

VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE BETONGREHABILITERING I BLOKK 1 og 2
Rehabiliteringen av garasjeveggene i blokk 2 er godt i gang og er «føre skjema».
Entreprenøren har bekreftet at de vil bli ferdig her fredag 26.juni, og er klar for å begynne på blokk 1.
Dette betyr at beboerne i blokk 1 og 2 og også de som har bil i disse blokkene må begynne å forberede
seg på det som kommer.
BEBOERE I BLOKK 1:
Oppstart av betongarbeide i garasjen er mandag 29.juni.
Det vil være omfattende støy fra betongpigging / borring den første uken.
Vi ber om at man melder inn behov for evnt «lånekontor» på dagtid.
BILEIERE MED BIL I BLOKK 1:
Alle bilene må flyttes ut! Med utgangspunkt i at oppstart på arbeidet er mandag 29.juni,
MÅ bilene flyttes ut søndag, 28.juni innen kl 21.00. (På lørdag 27.juni vil bilene i blokk 2 flyttes
tilbake til sin garasje, av den grunn må vi overholde oppgitt flyttedato slik at det er nok alternative
parkeringsplasser). Det er estimert at arbeide i blokk 1 fullføres 31.juli, men dette vil bli varslet om en
uke før – på websiden vår, Facebook og i papirformat.
Alternativ parkering vil være grusbanen foran blokk 5 (følg anvisningsskilter), gjesteplass helt innerst
v/blokk 5, eller gjerne offentlig parkering i Lusetjernveien. De øvrige gjesteplassene vil ha P-kontroll.
BILEIERE MED BIL I BLOKK 2:
Alle biler tilhørende blokk 2 og som i dag benytter grusbanen og/eller gjesteplass v/blokk 5, MÅ flyttes
tilbake til garasjene i blokk 2. Dette for å kunne frigjøre nok plasser til bilene som kommer fra blokk 1.
Datoen for å flytte bil bort fra grusbane/gjesteplass: LØRDAG, 27.juni.
GJENNOMKJØRING I GARASJENE
Blokk 1 vil være åpen for gjennomkjøring for alle i anleggsperioden. Vi oppfordrer på det sterkeste om
å dempe farten til GANGFART, da vi har registrert en del «grisekjøring» som medfører fare for
arbeiderne til ConRehab.
Eventuelle spørsmål kan rettes til styret, tlf 45435414 / styret@nordskrenten.no
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