Oppvekstsenter Vest Inderøy.
Informasjon i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider.
Steinkjer, 14.7.2021

Sommerferien stå r for dør, og de aller fleste faggrupper tar en velfortjent ferie i uke 29,
30 og 31.

De plassbygde betongkonstruksjonene er tilnærmet ferdigproduserte, det gjenstå ende
vil bli fullført av ett arbeidslag bestå ende av 3 personer nå i juli og tidlig august. I uke 29
vil det også på gå graving av grøfter og oppfylling av det nedre områ det på byggeplassen.

Montasje av fabrikkproduserte betongelementer er i full gang, og vil på gå ut uke 28.
Deretter tar montasjelaget sommerferie, for så å fortsette og fullføre denne i montasjen i
august må ned.
I perioden inn mot og etter ferien ankommer det jevnlig leveranser med
betongelementer. Det er nødvendig at sjå førene utviser særskilt oppmerksomhet ved
rygging. Områ det er oversiktlig, men vi ber like fullt om naboene sin medvirkning i å
gjøre dette så trygt som overhodet mulig for alle parter: hold god avstand nå r disse
bilene rygges inn på byggeplassen.
Arealet mellom Sveavegen og Bergvegen skal
etter hvert graves opp i forbindelse med VAarbeider. Vi har i den forbindelse gjort avtale
med kommunen/vellaget om at det gis
tillatelse for at vi benytter arealet til parkering
inntil gravearbeidene starter. Vider er det stilt
som en betingelse at det skal beholdes god
framkommelighet og siktforhold i Bergvegen

Vå r bransje er, i likhet med flere andre, i stor grad på virket av ettervirkningene av
Corona-pandemien. I praksis resulterer dette i en høyst usikker tilgang på
byggemateriell. Dette resulterer at vi bestiller byggevarer langt tidligere enn normalt
nettopp for å sikre at disse faktisk er tilgjengelige den dagen vi trenger dem. Vi har gjort
avtale med Letnes Entreprenør om å mellomlagre varer som ankommer for tidlig på
deres områ de. Følgelig vil det resultere i en noe økt transport opp Sveavegen, ettersom
det vil være behov for å kjøre flere turer med bil/henger mellom byggeplass og Letnes
enn det ville ha blitt ved leveranser på stor lastebil eller trailer direkte fra sentrallager.

Vi ber dere fortsatt om å respektere at byggeplasser kan være ett risikofylt sted å
oppholde seg, og at dere derfor ikke beveger dere inne på byggeområ det. Spesielt viktig
er det at barn gjøres kjent med dette.
Ved spørsmå l, bes disse rettet direkte til Inderøy Kommune ved prosjektleder Erlend
Rotmo Slapgå rd: ers@inderoy.kommune.no / 74 12 42 00
Fra alle oss i byggeprosjektet – god sommer�!

