Informasjonsskriv oppføring av Brakanes flerbrukshall
I forbindelse med oppføring av ny flerbrukshall ved Brakanes skole sender Fronta Bygg ut et infoskriv,
som beskriver litt om anleggsperioden.

Fronta Bygg er en erfaren total- og del entreprenør for alle typer nærings- og industribygg og offentlige
bygg. Fronta Bygg ble etablert i 2002 og har hovedkontoret sitt i Frontabygget på Heiane, Stord.
Vi har gjennom årene opparbeidet oss en solid portefølje av vellykkede prosjekter. Disse spenner helt
fra vedlikeholdsprosjekter til oppføring av nye, store og komplette bygg for et mangfold av ulike
kunder. Nybyggene våre huser blant annet virksomheter innen handels- og servicenæringen, maritim
industri, petromaritim industri og bank og eiendomsmegling. Vi har også bygget barnehager og
idrettsanlegg.
Fronta Bygg er total entreprenør ved dette prosjektet hvor det skal settes opp en stor flerbrukshall for
idrett og arrangement. Bygget kommer til å bestå av en stor sal, garderober og bod/ lager. Prosjektets
oppstart var 03.08.15 og planlagt avsluttet 01.07.16.

I anleggsperioden blir det satt opp gjerde rundt anleggsområdet (se vedlagt kart/ riggplan), vi ber om
at ingen uvedkommende går inn på dette området. Hvis baller og andre gjenstander kommer over
gjerdet vil dette bli levert over av vårt personell. Vi ber de voksne ta ansvar og formidle dette videre til
barna. I tillegg til dette informasjons skrivet, vil det bli satt opp et varsel-/ informasjonsskilt ved
byggeplass.
Det er også satt opp en midlertidig rømningsvei i anleggsperioden som vist på kartet/ riggplan.

Vi ber om forståelse for at det i periodevis vil bli tungtrafikk i området. Vi går mot høst og det blir fort
mørkt. Fronta Bygg leverer ut refleksvester til alle elever ved Brakanes Skule, og vi ber om at alle som
ferdes langs veien er godt synlige og viser aktsomhet for å trygge egen sikkerhet i anleggsperioden.

Ved spørsmål ta kontakt med Fronta Bygg - anleggsleder Leif Johnstad TLF: 905 74 941
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