Hej alla grannar till Baltic,
Återigen har det bullrat en del från bygget, det är berget bakom den nya förskolan som färdigställs.
När den lösa stenen nu är bortborrad skjuter vi in tvärgående pluggar i berget – där de rosa kryssen
är. I dessa fästs ett nät som förhindrar att stenar ramlar ned på förskolegården. Arbetet beräknas
pågå till mitten av juni och vi är ledsna för det obehagliga ljud och damm som alstras i samband med
detta. Under skolavslutningen på Mariehällsskolan, förmiddagen den 11/6, kommer det dock att vara
tyst.

Under sommaren kommer aktiviteterna att fortgå utan uppehåll.
Förutom fortsatt stommontering bedrivs arbetena mestadels inomhus med fokus på installationer
och invändiga väggar. Utomhus kommer tak- och fasadarbeten att höras dagtid, dock inte alls på de
nivåer som rådde förra sommaren.
Kvarteret växer enligt plan och det innebär att stomresningen av hus 3 och hus 6 tuffar på. Vi räknar
med att hus 3 har fått alla sina nio våningar i början av nästa månad.
Det invändiga arbetet med typlägenheten i hus 4 har ännu inte kommit så långt att det finns något
spännande att rapportera – det är ju några år kvar till inflyttning.

Några som dock inte kan vänta är våra vänner skogsduvorna som inte har något emot de spartanska
förhållanden som för närvarande råder i hus 4.
Så kallad folierad PIR-isolering ligger mellan stommen och den kommande fasaden. Det är skivor av
polyuretan som har en mycket effektiv isoleringsförmåga i förhållande till sin tjocklek. De klarar fukt
och åldrande och bibehåller sin isoleringsförmåga under mycket lång tid. Det betyder att de fördröjer
inträngningen av sommarens värme och vinterns kyla i lägenheterna och bidrar till en jämnare
inomhustemperatur samt lägre energiförbrukning.

Med dessa rader önskar vi en glad midsommar och påminner om att frågor och funderingar är
välkomna till
Info.baltic@boxbygg.se

