Katrinebergsskolan

Tuve Bygg AB informerar
Allmän kännedom

Hej,
Nu är det dags för oss på Tuve Bygg AB att börja vårt arbete med om- och tillbyggnad av Katrinebergsskolan. Det är med
stor förväntan och iver som vi nu påbörjar arbetet med att riva delar av de nedgångna lokalerna. Fr.o.m. vecka 6
påbörjar vi rivning av hus B och delar av hus C, vi kommer även utföra rivning invändigt i hus A. I samband med
rivningsarbetet kommer lokalerna att genomgå total sanering av asbest.
Runt veckorna 10-11 kommer vi att påbörja markarbetena på skolområdet, detta för att öppna upp för nya inspirerande
lekplatser för barnen. I samband med markarbetena kommer det att gå transporter med markmassor till och från
området, samt att det kommer pågå maskindrift i form av grävmaskiner. Detta arbete kan orsaka ljud och buller, dock
enbart under arbetstid.
Delar av skolområdet är numera en byggarbetsplats och är därför inhägnad med byggstaket. Detta för att hålla
obehöriga borta från området. Vi tar säkerhet på stort allvar och vill inte att någon individ skall komma till skada, därav
önskar vi att alla i närområdet respekterar våra avspärrningar och inte överträder dem. Området kommer även att vara
larmat.
Skulle det mot förmodan vara så att ni uppfattar överträdelser eller ser något som inte riktigt stämmer får ni mer än
gärna kontakta oss. Simon har bra kontakt med vårt vaktbolag och tar gärna in tips på olovlig aktivitet på arbetsområdet,
utanför arbetstid.
Skulle ni uppleva besvär eller problem under byggnationstiden, får ni mer än gärna kontakta Björn och framföra era
synpunkter och funderingar. Med god kommunikation och öppen dialog hoppas vi att alla parter ska förstå varandra.

Till sist vill vi önska er en god tid framöver, med ljusare dagar och varmare nätter.
Vänligen
Björn och Simon

Kontakt

Platschef

Arbetsledare

Björn Pedersen
072 885 34 29
bjorn.pedersen@tuvebygg.se

Simon Månsson
072 885 34 42
simon.mansson@tuvebygg.se

