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Sprängningar för 99 hyresrätter pågår under juli
Markarbetet för 99 hyresrätter i kvarteret Banken har pågått sedan i maj. Just nu pågår sprängningar
för grunden för huset. Detta måste genomföras innan arbetet med grunden för husen kan starta. Vår
entreprenör Skanska kommer att spränga under veckorna 28-30. Bygget stänger inte helt under
sommaren men under vecka 31 och 32 kommer det att vara färre arbeten som pågår på platsen.
Familjebostäder har ett uppdrag från staden att bidra med nya bostäder i ett
växande Stockholm. Platser som är särskilt prioriterade att bygga på är i
kollektivtrafiknära lägen, precis som här.

SPRÄNGNINGARSARBETEN PÅGÅR

Sprängning pågår fram till och med vecka 30 med avbrott av bullrande arbeten
under veckorna 31-32. Våra sprängningar utförs med flera mindre sprängningar
per dag för att minska vibrationer och ljud. Sprängningar sker mellan kl 10.30,
12.30 och 14.30. Inför sprängning hörs varning i form av flera korta ljudsignaler.
När sprängningen är över hörs en lång ljudsignal som talar om att sprängningen
är över för den gången.

ÖVRIGA ARBETEN SOM SKER UNDER SOMMAREN

Förutom sprängningsarbeten kommer det även att ske arbeten med att förbereda
för vatten och avlopp till de nya husen. Det kommer att ske en del transporter för
att frakta bort sprängmassor och det kommer leveranser till byggarbetsplatsen.

AVSPÄRRNINGAR OCH TRANSPORTVÄGAR

Transporter till och från bygget sker via Inteckningsvägen och Mellanbergsvägen.
Sedelvägen och Sparbanksvägen är alternativa transportvägar. En viss del av
torget har också spärrats av som arbetsområdet enligt TA-planen som finns.
Tänk på att respektera våra avspärrningar och gå inte in på vårt byggområde. För
oss är säkerheten på arbetsplatsen viktigt och det är inte tillåtet att röra sig inom
vårt arbetsområde.

ARBETSTIDER

Att bygga nya bostäder ger upphov till både buller och transporter.
Byggets arbetstider blir vardagar kl. 06.00-20.00 och bullrande arbeten får
göras mellan kl. 07.00-17.00.

FRÅGOR

Har du synpunkter på byggarbetsplatsen kontaktar du vår kundservice på 0770 – 814 814. Det går också bra att mejla till
bygginfo@familjebostader.com. Under semesterperioden vecka 29-32 har vi inte samma koll på denna brevlåda. Är det
något som brådskar under dessa veckor, kontakta i så fall kundservice direkt på kontakt@familjebostader.com.
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