Hei
Nå skal det starte arbeid i nærheten av barnehagen.
Det som det er snakk om er omlegging av veg som skal starte med lysregulering
fra mandag av, det er planlagt at arbeidene skal starte fra mandag Uke 9 og
fortsette til ca medio juni.
Omlegging av veg er lagt inn i faser, disse fasene er delt opp i 1, 2, 3 og 4. Se
visuell visning av faser i separat faseplan.
Innkjørsel til barnehagen kommer ikke til å endres, denne kommer vi til å
opprettholde under arbeidene underveis, kan muligens bli lagt om noe
midlertidig dersom vi ser behovet.
Som dere kan se på faseplan er fase 2 som er markert i rødt det ytterste feltet
av eksisterende veg.
Vi tenker med dette at det er greit å informere dere litt om hva som skal foregå
fremover. Dersom dere har mulighet så hadde det vært fint om dere kunne
sendt ut en felles sms til alle foreldre slik at de også blir informert.
Vi skal senere også jobbe ned langs veien og ned til det lille boligfeltet på
nedsiden av barnehagen, og dette vil vi komme nærmere tilbake til.
Vi vil alltid sørge for at veien inn til barnehagen blir opprettholdt.
Når vi starter arbeidet ned mot boligfeltet så hadde det vært kjekt om dere alle
i barnehagen ville brukt en liten time sammen med oss, der barna kan få sitte
litt i maskiner og vi kanskje kan få til en liten matbit eller noe. vi har hatt
suksess med dette tidligere der barn ofte synes dette er kjekt, og der noen
kanskje er litt redde da også kan få føle at dette ikke er noe skummelt .
Ta gjerne kontakt med prosjektleder Arve dersom dere synes dette kunne vært
noe.
Dersom dere skulle ha noe spørsmål underveis så er dere velkommen til å
kontakte oss.
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