TIL BEBOERE NÆR BYGGEFELT SH3-1, KØGE KYST
Strandpromenaden, Norgesvej, Dansvej, Sveasvej, Søndre Badevej.
12. marts 2018/ rev.18.marts 2018
Varsling for Pæleramning og Spunsarbejde i forbindelse med opførelse af boliger på Søndre Badevej 6,
4600 Køge. Byggefelt SH3-1.
I har tidligere modtaget en nabovarsling dateret 12.marts 2018. Da enkelte beboere på Strandpromenaden ikke blev varslet i første omgang kommer hermed en ny varsling dateret den 18.april 2018.
Tiderne i denne udgave er tilpasset med de to ugers forsinkelse, der kom i processen på grund af Køge
Kommunes ønske om et naboorienteringsmøde med de nye beboere på Sdr. Badevej 4 (Havblik) dette
møde blev afholdt 5.april 2018.
Projektet er fysisk startet i uge 15 med ramning af prøvepæle.
I uge 17-18-19 udføres spunsarbejdet og i ugerne 19-20-21-22-23 rammes de sidste pæle.
Rammearbejdet vil blive foretaget på hverdage i tidsrummet 8 – 16.
I forbindelse med pæleramningen og spunsarbejdet vil der blive opsat den fornødne mængde støj- og
vibrationsmålere.
Orbicons støjberegninger viser, at det kun vil være boligerne på Søndre Badevej 4, der bliver udsat for
støj over 70 dB(A) målt som gennemsnit over 8 timer. Der vil være enkelte boliger på Strandpromenaden, som i kortere tidsrum (øjebliksmåling) vil kunne registrere højere støjniveau end 70 dB.
Der er til orientering foretaget fotoregistrering af udvalgte naboejendomme.
Vi vil tilstræbe, at i får færrest mulige gener under byggeriet, men håber samtidig på jeres forståelse for,
at det er en byggeplads.
For geografisk placering er det berørte byggefelt skitseret af nedenstående illustration.
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