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Nabo informasjon nr. 1 Lilleby skole.
Hva skjer på Lilleby skole?
Consto Midt-Norge AS har fått i oppdrag av Trondheim Kommune å rehabilitere Lilleby skole. I korte trekk skal vi bytte ut
alt av ventilasjon, elektriske føringer og rør i alle etasjer. Videre skal vi «åpne» opp de innvendige veggene i skolen slik at
det slipper inn mer dagslys og skolen blir bedre tilrettelagt for elever og lærere. Skolen skal være steng i ett år og skal
etter planen åpne som vanlig til høsten 2021. Vi har i skrivende stund ikke noen arbeider utvendig på bygningen.
Etter en god og lang planleggingsfase er vi endelig i gang på skolen. Consto startet på plassen 03. August. Siden
oppstarten har vi fått på plass lasteramper, søppelsjakt, rigg og kontorbrakker. De fleste underentreprenørene har
samtidig kommet i gang på plassen. I skrivende stund er det ca. 15 håndverkere som arbeider på prosjektet og vi ser ikke
for oss at arbeidsstokken blir særlig større enn dette.

Riggplass Nord for skolen.

Lasterampe og søppelsjakt.

Hvordan vil Consto Midt-Norge AS sitt oppdrag påvirke nabolaget?
Siden vi river mye inne i skolen har vi behov for mye transport inn og ut av containere med avfall. Fra nå og frem til
midten av oktober vil vi ha en til to lastebiler daglig som kommer og skifter containere. Dette vil som regel foregå
mellom 07.00-09.00. I midten av oktober er vi i gang med oppbygningen og da forventer vi en til to lastebil transporter
med materialer i uka. Alle våre underentreprenører parkerer inne på vårt riggområde Nord for skolen.
Som det ble nevnt i innledningen har vi ikke noe arbeid på utsiden av bygningen. Når det er sagt så er det planer om
opparbeidelse av «nytt» uteområde til skolen bruker. Omfanget av dette er ennå ikke bestemt av kommunen. Om disse
planene skal gjennomføres er det snakk om oppstart ila mars/ april 2021. Men informasjon om dette vil komme senere.

Anleggsledelse Consto Midt-Norge AS.

