Oppvekstsenter Vest Inderøy.
Informasjon i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider.
Steinkjer, 10.3.2021

Arbeidene i tomta er na i gang.
Som angitt i forrige informasjonsskriv sa vil det i den første perioden utføres arbeider
som i liten grad medfører transport inn og ut av tomta (fjerning av vegetasjon samt
sprengningsarbeider og massetransport i tomta for bygget og parkeringsplassen).
De nærmeste naboene har na hatt besøk av representant fra HRP (innleid av Inderøy
Kommune/byggherren) for a besiktige deres eiendommer i forkant av
sprengningsarbeidene. Videre sa har representanter fra HRP og entreprenørene ogsa
hatt befaringer pa omradet for a legge til rette for trygge gangveier og da især med fokus
pa de aller minste.
Fra uke 11-2021 vil det paga sprengningsarbeider i tomta. I den forbindelse vises det til
eget informasjonsskriv pa kommunens nettsider.
Som det framgikk av forrige informasjonsskriv sa ble det oppfordret til a holde
gangtrafikken unna Sveavegen i den grad det var mulig. I ettertid har vi bragt pa det rene
at det ogsa er ett behov for a redusere gangtrafikken i nedre del av Skogvegen.
Vi har derfor (etter a ha innhentet aksept fra grunneier i Bergvegen 10) besluttet a gruse
opp en del av stien som allerede gar mellom Skogvegen og Bergvegen som vist med rød
stiplet linje i utklippet. Pa den maten far vi
ledet gangtrafikk opp/ned Skogvegen via
Bergvegen og bort fra den nedre
innkjøringen til byggetomta.
Vi ber om at berørte beboere informerer
sine sma om dette.
Byggeplassen med tilhørende aktiviteter vil,
som tidligere opplyst, endre seg underveis.
Da vil ogsa nødvendige sikringstiltak endre
seg og informasjon vil bli gitt fortløpende.
Vi ber om at alle respekterer skilting og
sperringer, og haper at vi i fellesskap greier
a gjennomføre byggeperioden uten større
ulemper for noen av partene.
Spørsmal, bes disse rettet direkte til Inderøy Kommune ved prosjektleder Erlend Rotmo
Slapgard: ers@inderoy.kommune.no / 74 12 42 00

