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Sprängningsarbeten startar för 99 hyresrätter
Just nu pågår förberedande markarbeten för de kommande hyresrätterna i kvarteret Banken i
Hägerstensåsen. Träd och buskar har tagits bort och jord har avlägsnat. Det som händer framöver är att
vi behöver spränga för de nya husen. Detta arbete medför ett visst buller för er som bor nära. Inför en
sprängning hörs korta ljudsignaler som talar om att en sprängning ska ske. Efter sprängningen ljuder en
lång ljudsignal som talar om att vi är klara för stunden.

SPRÄGNINGSARBETEN PÅGÅR MELLAN MAJ TILL SEPTEMBER

Den 20 maj börjar vår entreprenör Skanska att utföra förberedande arbeten inför sprängningarna. Arbete medför visst
buller och pågar mellan klockan 07.00-17.00. De första sprängningarna kommer att ske under vecka 21. Detta beräknas
pågå till september 2019.
Sprängningarna kommer att ske en till fyra gånger om dagen för hus 3 och 4 löpande under arbetsdagen. För hus 1 och 2
behöver vi ta hänsyn till närheten till tunnelbanan och då kommer vi att spränga under fasta tider: kl. 10.00, 12.00 och
14.00. En siren varnar innan och efter sprängningarna och vissa ytor spärras av under en kort stund (se ovan karta).
Sprängningarna är små på grund av gränsvärden för vibrationer i detta område. Det innebär mindre smällar men också att
arbetet tar lite längre tid.
ARBETSTIDER

Ett bygge i närheten av bostäder ger alltid upphov till störningar men vi försöker att planera så bra det går utifrån platsens
förutsättningar. Vår byggentreprenör Skanska följer kommunens riktlinjer för ljud och transporter. Byggets arbetstider blir
vardagar 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.
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