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Förbifart Stockholm
Sammanfattning av möte med
Trafikverket (TRV), 25 februari
2015, i styrelserummet Kirunagatan 84 B.
mötet deltog från TRV; Olle
Båtelsson, specialist geoteknik,
Helena Cho-Györky, informatör
och Niclas Werner samt från brf
Kapprocken; Lena Yng, ordförande
och Stefan Liszt, ledamot.
Brf Kapprockens styrelse har träffat TRV för att diskutera var markpeglar för sättningsmätning och
grundvattenrör kan installeras
inom kvarteret Kapprocken.
Två markpeglar kommer att monteras. En markpegel vid Kirunagatan 64:s baksida och en vid
gaveln/baksidan av Kirunagatan
52 där även ett grundvattenrör
sätts. Marken som nyttjas vid Kirunagatan 52 tillhör inte bostadsrättsföreningen utan är stadens
mark.
Installerad utrustning kommer att
sitta kvar under hela projektets
genomförandetid och avläsas kontinuerligt för att upptäcka eventuella avvikelser.
Markpeglar läses av minst fyra
gånger per år och grundvattensmätningar sker till en början en
gång i månaden.
TRV sätter även in mätinstrument
i vår omedelbara närhet såväl vid
bensinstationen som vid radhusen
utefter Kirunagatan.
Efter att styrelsen framfört sin oro
över den sprickbildning som redan
finns i fastigheten Kirunagatan 3846 och risken för att denna skall
förvärras under byggtiden lovade
TRV att genomföra en besiktning
av fastigheten före byggstart för att
nyuppkomna sprickor lättare ska
kunna påvisas.
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• Borrbandvagn för trycksondering och installation av grundvattenrör samt installation av markpeglar och portryckspetsar.
TRV:s informatör svarade även på
ställda frågor om ökat buller som
påbörjade byggarbeten kan orsaka.
TRV följer de regler och normer
som gäller för buller vid aktuell
anläggning.
De första arbetena i Vinsta med
Förbifart Stockholm är nedfarterna
till tunneln vid Johannelunds Tbanestation. En bedömning är att
dessa startar 2016.
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Förberedande arbeten kommer att
pågå från maj 2015.
De planerade bullerskydden längs
Bergslagsvägen är en kombination
av jordvall och plank. Dessa byggs
när arbetena med ytvägen kommit
igång 2018.
Styrelsen fortsätter bevaka byggprocessen och håller kommunikationen öppen med TRV. qqq

Trista
påpekanden
Var rastar jag min
hund?
INTE PÅ FÖRENINGENS GRÄSMATTOR!
De används ju av oss medlemmar
för picknick, solbad och lekar för
både stora och små.
Det finns gott om grönområden
runt om som bättre lämpar sig för
rastning av hundar.
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Trivsel i tvättstugan
GLÖM INTE ATT SYNA KLÄDERNA och
tömma fickorna innan du slänger
in dem i maskinen.
Pennor, halsband, kondomer,
färg, gem, pengar och tuggtobak är
exempel på vad som legat kvar i
maskinerna efter det att tvätten

plockats ut. Det kan bland annat
förorsaka förstörda kläder och skador på maskinen.
Håriga hund- och kattfiltar har
också tvättats utan att först ha skakats/damsugits för att få bort
håren. Inte särskilt trevligt för den
som sedan får en massa hundhår i
sin tvätt.
Att respektera de tvättider och
regler för användandet av tvättstugan, som finns uppsatta i tvättstugorna, är nödvändigt för att allt
ska fungera. Styrelsen uppmanar
därför till skärpning av efterlevnad
av tvättstugereglerna för allas trevnad.
Är något oklart i regelverket går
det bra att kontakta expeditionen
för hjälp – innan man börjar tvätta.
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Dags för
vårstädning
SÖNDAGEN DEN 19 APRIL mellan kl
10-13 plockar vi skräp, tvättar utemöbler och gör fint i våra trädgårdar.
Hinkar, trasor, redskap och säckar
finns att hämta vid expeditionen,
Kirunagatan 84B. Krattor för barn
finns också.
Efter städningen inbjuds alla som
deltagit till en enkel förtäring i
lokalen Träffpunkten, gaveln Kirunagatan 52.
Är du nyinflyttad så passa på tillfället att träffa dina grannar.
Styrelsen hoppas på fint väder
och god uppslutning.
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BRF Kapprocken har en
facebook-sida
https://www.facebook.com
/Kapprocken

