
 

  Dato:  24.03.2022 

Til naboer av Godalen vgs.   

 

 

Oppdatering angående arbeid ved Godalen vgs.  

Bygget er nå tett, men som dere kanskje har sett, er det ikke montert så mange vinduer og dører 

ennå. Dør og vindusåpninger er derfor provisorisk tildekket med plast. Montering av ytterdører og 

vinduer er nært forestående.  

Inne i bygget pågår innredning for fullt, i form av oppsett av skillevegger, montasje himlinger / tak, og 

montering av teknisk anlegg. Malerarbeid og gulvlegging der det skal være gulvbelegg ligger også 

inne som pågående og kommende aktiviteter. Store gulvflater i bygget skal for øvrig bestå av synlig, 

slipt og behandlet betong, så sliping og behandling av betonggulv ligger også inne som pågående og 

kommende aktiviteter.  

Utvendig mellom nybygg og eksisterende skole pågår og vil det pågå grunnarbeid i form av 

opparbeiding av VA grøfter med medfølgende legging av rør og kabler og montering av kummer. Re 

etablering av vei mellom nybygg og eksisterende bygg, samt opparbeiding av byggeriets tomt ellers 

rundt bygget er også aktiviteter som vil pågå i nær fremtid. Inntil dette er ferdigstilt, vil det bli noe 

trafikk med anleggsmaskiner og lastebiler ned veien Stolen. Dette vil i varierende grad pågå frem mot 

sommerferien.  

Vi vil i kommende periode fortsatt holde arbeidstiden innenfor tidsrommet til kl. 06.30 – 19.00. Det kan 

dog forekomme arbeider også utenfor dette tidsrommet, men dette vil bli forsøkt minimert med tanke 

på både omfang og støy. 

  

Informasjon 

Videre informasjon om prosjektet vil distribueres i infobrev som dette. Det vil også publiseres 

informasjon på skolen sine nettsider. Følg link under. 

https://www.godalen.vgs.no/hovedmeny/skolen-var/planer-og-strategier/byggeprosjekt-godalen/ 

 

Som tidligere, takker vi for deres tålmodighet ifm. våre arbeider. Ta gjerne kontakt ved spørsmål. Vi vil 

fortsette å besvare henvendelser så godt det lar seg gjøre! 

 

Vil også benytte anledningen til å ønske både naboer, elever og skolens ansatte en riktig god påske 

når den tid kommer        

 

Med vennlig hilsen 

 

Kjell Eirik Lea 

Anleggsleder 

 

 
Kruse Smith Entreprenør AS 

 

M: 4797466426 
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