INFORMASJONSBREV TIL BEBOERE RUNDT
EINEÅSEN UNGDOMSSKOLE – NR. 6

Kjære beboere rundt Eineåsen Ungdomsskole,
Vi ønsker å informere dere status på pågående arbeider, og orientere om arbeider som skal
pågå i den kommende perioden.
Vi er nå i gang med å sette opp råbygget, og er godt i gang med betongarbeider på plassen.
Råbygget består i hovedsak av betongvegger, stålsøyler og hulldekker. Betongarbeider og
montering prefabrikkerte bygningselementer som stålsøyer og hulldekker vil pågå frem til
slutten av november. I forbindelse med bygging av råbygget vil det være en del trafikk ut og
inn med store biler.
Til orientering skal sprengningsarbeidene i all hovedsak nå være ferdige, og vi har og stort
sett kun hjullastere på byggeplassen. Dette vil medføre mindre støy.
Det går samtidig mot mørkere tider, og vi kommer til å sette opp noen lysmaster for å ha god
grunnbelysning på plassen. Disse vil bli satt på klokke, slik at de ikke skal lyse døgnet rundt.
De settes også slik at det ikke skal være til alt for stor sjenanse for nærmiljøet. Lyset vil stå på
mellom 06.30 og 19.30.

Dato: 07.09.2022

Videre skal vi snart i gang med tømrerarbeider, og ytterveggene begynner å komme opp fra
midten av oktober.
Ift. arbeidstid vil arbeid foregå i tidsrommet 07.00 – 19.00. HENT AS som hoved-entreprenør
forholder seg til gjeldene støyforskrift T-1442, samt skjerpede krav i kontrakten med Bærum
Kommune.
Beklageligvis har vi hatt et par overtredelser av arbeidstiden, og det beklages til de dette har
skapt ulemper for. Vi har korrigert dette internt for fremtiden.

Med vennlig hilsen,

HENT AS - Cathrine Aassveen

Bærum Kommune - Thomas Blütecher Halnes

Prosjektleder - Entreprenør

Prosjekleder - Byggherre

cathrine.aassveen@hent.no

thomas.halnes@baerum.kommune.no

Telefon: 99 29 02 36

Telefon: 92 60 85 39

HENT AS – Odd Frode Jacobsen
Prosjektsjef – Entreprenør
odd.jacobsen@hent.no
Telefon: 95 12 00 64

Dato: 07.09.2022

