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INFORMASJONSBREV TIL BEBOERE RUNDT 
EINEÅSEN UNGDOMSSKOLE – NR. 2 

 
 

Kjære beboere rundt Eineåsen Ungdomsskole, 

 

Vi ønsker å informere dere om følgende arbeider som skal starte opp på tomten:  

Vi har startet arbeidene med å gjerde inn tomten med byggegjerder. Det vil ved innkjøringen 
(helt i enden av Stian Kristensens Vei nærmest skolen) komme en elektrisk skyveport, så 
byggegjerdet her vil bli satt opp i nabogrensen. Ellers rundt tomten er gjerdet satt noe 
tettere inntil bygget så nærområdets barn og barnehage kan fortsette å bruke skogen til lek. 
I denne forbindelse er det søkt Bærum Kommune ved Vei og Trafikk etaten om å skilte 
anleggstrafikk fra starten av Stian Kristensens Vei, samt søkt om midlertidig parkering 
forbudt langs hele Stian Kristensens Vei. Kirsebærstien er det også søkt om å stenge i 
perioder med graving ifm. grøfter til VA og høyspent.  

Grunnen til at vi ønsker å gjøre dette er først og fremst med tanke på sikkerhet. Det er ingen 
ting vi setter høyere fokus på enn det, og det er viktig for oss å ivareta dere som beboere. 
Det skal gå tungtransport på veien, og vi er nødt til å ha møtesoner langs veien for å unngå å 
skape trafikkfarlige situasjoner. Vi forstår ulempene dette medfører mtp. lite 
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parkeringsplasser, men ber om forståelse for at dette er helt nødvendig. Vi åpner derimot 
opp så snart vi ser det kan la seg gjøre.  

Anleggsarbeidene med riving starter opp mandag 17. januar. Videre får vi tiltransportert 
brakkerigg i uke 5. Det som vil gå av tungtransport de nærmeste ukene er riveavfall fra 
skolen.  

Vi vil satse på å sende ut informasjonsbrev til huseierforeningene kvartalsvis gjennom hele 
byggeperioden.  

Er det noe dere lurer på i mellomtiden, må dere ikke være redd for å ta kontakt. 

 

 

Med vennlig hilsen,  

 

HENT AS - Cathrine Aassveen    Bærum Kommune - Jørund Ragnhildstveit 

Prosjektleder - Entreprenør    Prosjektansvarlig - Byggherre 

cathrine.aassveen@hent.no            jorund.ragnhildstveit@baerum.kommune.no 

Telefon: 99 29 02 36      Telefon: 93 26 12 96 
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