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Hei.
Vi skal ha møte i veilaget i uke 35, men i utgangspunktet er det OK.
Som jeg nevnte i telefonsamtalen før ferien, ønsker vi at det blir lagt med trekkerør for fiber.
Har vært i dialog med NTE og de viste interesse for det, men kommer med endelig svar i løpet av uke 35.
Vi ønsker også at grøfter som blir berørt pusses opp, og at veien i arbeidsområdet gruses opp til våren.
Med vennlig hilsen
________________________________________
Kjell M Mandal
Solberg Maskin AS
Anleggsleder
Mobil: +47 45202933
Besøksadresse: Terminalen 4, 7080 Heimdal
Sentralbord:+47 90 81 80 00
Kjell.Michael.Mandal@Solbergmaskin.no
________________________________________

Fra: Jentoft Gunn Heidi <Gunn.Heidi.Jentoft@skaun.kommune.no>
Sendt: onsdag 21. august 2019 17:31

Sendt: onsdag 21. august 2019 17:31
Til: Mandal Kjell Michael, Heimdal 4 <Kjell.Michael.Mandal@solbergmaskin.no>
Emne: VS: Utvidelse av avløp- Skjellbekken
Hei!
Lurte på om du har fått sett på dette?
Mvh
Gunn Heidi
Fra: Jentoft Gunn Heidi
Sendt: 12. juli 2019 13:12
Til: 'kjell.michael.mandal@solbergmaskin.no' <kjell.michael.mandal@solbergmaskin.no>
Emne: Utvidelse av avløp- Skjellbekken
Hei
Som avtalt i går, sender deg et kart over planlagt utvidelse avløp Skjellbekken.
Det jeg trenger fra Veglaget er en skriftlig bekreftelse på at jeg får lov til å grave i vegen, da det så vidt jeg kan se ikke er fradelt grunn til vegen slik at det er den enkelte
grunneier som må gi tillatelse til at ledningene får ligge.
Som nevnt i går så tar jeg ferie fra i dag, er tilbake på kontoret 5.8. Hvis dere har noen spørsmål før den tid kan dere ta kontakt med Trond Sæther på telefon 47661574.

Med hilsen
Gunn Heidi Jentoft
Fagansvarlig VA

Teknisk kontor
Postboks 74, 7358 Børsa
Tlf.: 72 86 72 00 (sentralbord)

Vi gjør oppmerksom på at journalpliktig e-post registreres i vårt sakssystem.

