
NABOINFORMASJON

 

NÅ TØR VI  KANSKJE  ENDELIG Å S I  AT  VÅREN HAR KOMMET.  OG DET 
ER VI  GLADE FOR �

VI  FORTSETTER UFORTRØDENT VIDERE OG SATSER NÅ PÅ AT VÆR 
OG TEMPERATUR STABIL ISERER SEG.  

VI  HOLDER FORTSATT PÅ MED DET SAMME SOM FORRIGE UKE OG 
DET ER IKKE SÅ MYE ENDRINGER Å SE,  MEN DET GÅR FRAMOVER.  

Byggearbeider påvirker omgivelsene og medfører 
både mer støy og støv. Vi vil søke å redusere 
belastningen på omgivelsene så mye som mulig, og i 
den forbindelse ønsker vi å informere litt om hva som 
kommer til å skje den nærmeste tiden.

HVA HAR SKJEDD

Montering av yttervegger, videre 
takkonstruksjon, mesaninetasjen 
nærmer seg slutten og «skibakken» på 
fjellet har begynt å ta form

HVA SKJER I  PERIODEN:  
UKE 22-24

Vi kommer til å fortsette med 
yttervegger, montering av dekket for 
mesaninetasjen, montering av 
yttertaket. 
Videre så fortsetter monteringen av 
stålkonstruksjonen på fjellet neste uke.

BYGGEPLASSEN

Vi gjør fremdeles vårt ytterste for at vi 
skal ha en ren og ryddig byggeplass. Det 
kan kanskje til tider se ut som om vi har 
masse plass, men vi trenger den plassen 
vi har inntil videre, da det er masse 
store leveranser på vei inn.

ARBEIDSTIDER

Normal arbeidstid, noe kveldsaktivitet 
ved behov. Vi søker å ha minst mulig 
aktivitet utenfor arbeidstiden. Noe 
kveldsarbeid vil foregå i perioden med 
dekkemontering. Dette gjelder mandag 
til torsdag. 

HOVEDPUNKTER

 Byggeplassen sikres med 
byggeplassgjerder

 Vi ber om at alle respekterer 
skilt og gjerder. Det 
medfører stor fare å bevege 
seg innenfor sperringer

Oppdal Innovasjonssenter

Uke 22-24

HVEM KAN KONTAKTES

Kurt Urtegård, prosjektleder kurt.urtegård@consto.no
Øyvind Nysæter Sesshaugen, anleggsleder: oyvind.sesshaugen@consto.no 
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