Information från Pedagogen Park

Nu börjar vi snart
bygga din lokala ICAbutik, parkering,
mindre butiker och
bostäder i
Parkhus 5.

NU BÖRJAR VI SNART BYGGA
PARKHUS 5 I DEN NYA STADSDELEN
För att du ska känna dig välinformerad om vad som händer under arbetet med Parkhus 5 så berättar vi
här hur arbetet kommer att se ut fram till augusti. Det kommer att vara lite störigt emellanåt, speciellt
när vi pålar. Men med en ny ICA-Nära butik, småbutiker och bostäder i sikte så hoppas vi att ni ser fram
emot allt spännande som vi kommer kunna erbjuda i den nya stadsdelen.
Etablering av arbetsplatsområdet
Från och med den 1 juni kommer Ylab, som är totalentreprenör, att börja etablera byggarbetsplatsområdet. Det
innebär att det kommer att sättas upp byggplank runt arbetsplatsen samt att byggbodarna kommer att komma på
plats. På bilden nedan ser du byggarbetsområdet i rött.
Arbetsbodar i området
Framför Bifrostgatan 46 kommer Ylab att ha sina byggbodar och i dessa bodar (som är i två plan) kommer
byggarbetarna bl. a ha sina omklädningsrum, lunchrum och kontor.
Det här händer vecka 23–25 - Schaktning (grävarbete)
Under veckorna kommer det att grävas för ledningar och grundläggning av huset. Vid detta arbete kommer det att
vara en del lastbilar som kör in och ut från byggområdet.
Det här händer vecka 26-28 - Pålning
Efter grävningen tar pålningen vid. Ytan där huset ska stå måste stärkas upp och det är därför vi pålar. Pålarna slås
ned i marken till ett fast underlag. På detta vis skapas en stabil grund för ytan där huset sedan ska stå. Vid
pålningsarbetet förekommer det en del störande ljud och även markvibrationer. Det kommer även att låta från de
maskiner som används vid arbetet. Även här kommer det att innebära en hel del byggtrafik i och till området.
Semesteruppehåll vecka 29-31
Det kommer att låta
Det kommer att vara störande under vissa perioder.
Speciellt under pålnings-veckorna. Det här är inget
vi kan rå över men vi hoppas att det inte kommer
att orsaka allt för stora besvär för er.
Då vet ni vad som väntar på området fram till
augusti. Har du frågor? Tveka inte att mejla oss till:
hej@pedagogenpark.se
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