Til alle beboerne i Brl Hundvåg ring 1
Garage project – information in English – contact us (hundvagring1@styrerommet.net)

Som forklart i beboermøte og beskrevet i infoskriv så blir det snart oppstart av
rehabiliteringen av garasjen. Beboere må påregne at arbeidet i garasjen på pågår i
noen måneder fremover.
Dette vil medføre at beboere som har parkeringsplass der det jobbes må parkere på
den provisoriske parkeringsplassen som er laget på fotballbanen.
Alle biler i garasjen må flyttes slik at arbeidet kan gjennomføres.
Det vil være økt trafikk i gatene, spesielt bak blokkene ved innkjøring til fotballbanen.
Husk å senk farten og pass på ungene som leker i gatene. Har du barn hjemme så
kan det være greit å snakke med dem om dette også!
Når starter arbeidet:
Arbeidet under TV 41 & 43 vil starte opp i slutten av uke 47/starten av uke 48.
Hvor lenge vil hver seksjon være avstengt?
Da det er usikkerheter om hva finnes bak gammel himling og hvor mye
betongrehabilitering som kreves vil det derfor være uklart hvor lang tid hver seksjon
vil ta.
Når skal jeg flytte min bil?
Når det nærme seg din seksjon, vil du motta et varsel på frontrute. Etter dette ber vi
deg om å kontrollere frontruten på bilen din daglig.
NB: Husk også alle eiendeler må også flyttes fra parkeringsplassen.
Vi oppfordrer beboere som ikke bruker bilene sine så ofte om å være oppmerksom
og sjekke bilens rute jevnlig.
Hvordan fungere midlertidig parkering?
For hver seksjon av garasjen som tas, vil det bli festet en konvolutt på bilens
frontrute med et blått parkeringskort og ytterlig informasjon. Vi ber da om at bilen
flyttes SNAREST til ny midlertidig parkeringsplass på fotballbanen.
Kortet gir bilen adgang til å parkere på fotballbanen, og må legges synlig i frontrute.
Når arbeidet i din seksjon er ferdig vil du få en ny lapp på bilen. For å få mest mulig
smidig fremdrift på prosjektet, ber vi dere om å flytte bilen tilbake til garasjen snarest.
Dette grunnet at de neste bilene må få plass på den nye midlertidig
parkeringsplassen på fotballbanen.

Ta kontakt med Kjetil Lande hvis noe er uklart: 98828648
Du kan også henvende deg til vaktmesterrommet på mandager fra 17:30-18:30 for å
få mer informasjon.

