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Gunnarsbo/Sandhems skolområde

I dagsläget håller vi på med en stor etablering av bodar på grönområdena ovan
Kronängsskolan. Denna etablering är till för att kunna bedriva så normal
skolverksamhet som möjligt då nu Trollehöjdskolan skall renoveras. För att
etableringen skall fungera så bra som möjligt är det tvunget att gräva ner diverse
avlopp, ledningar mm men vi har nu stött på berg vilket medfört att vi kommer vara
tvungna att utföra lite sprängningsarbeten i arbetsområdet för att kunna komma
vidare. Anmälan samt tillstånd för detta är sökt och innehar vi ett ok på dessa tillstånd
är tanken att sprängningen kommer att utföras med start tisdag 26 maj kl. 06.00 men
även under onsdagen den 27 maj
Sprängningen kommer ske med auktoriserad firma och det kommer finnas arbetare
som hjälper till med att omdiregera personer och trafik som är inom ev. riskområde.
Sprängningen kommer att ske efter konstens alla regler och innan det "smäller" en
dov mindre smäll, kommer en ljudsignal att ljuda för att förvarna om kommande
smäll. I och med signalen kommer ovan nämnda vakter kontrollera extra noga i
närområdet att ingen är på fel plats.
Vi har även en auktoriserad firma som kommer besikta närliggande fastigheter samt
sätt upp vibrationsmätare för att kontrollera att vi håller oss under givna gränsvärden.
Besiktningen av berördda fastigheter kommer att utföras under måndagen.
Genom denna information hoppas vi på förståelse över att man kan bli lite
omdiregerad om man är för nära sprängplatsen men kom då ihåg att det är för allas
säkerhet
Skyltar om man får parkera under byggnationen kommer att sättas upp. Föräldrar
hänvisas till Solstrålens parkering och personal hänvisas till ordinarie parkering.
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