KULTURHUSET I STEINKJER

Gode nabo
Fuglene kvitrer, våren er i anmarsj og konturene av Kulturhuset begynner for alvor å ta form langs
Steinkjerelvens vakre bredde.
Status pågående aktiviteter
Betongarbeidene begynner å gå mot slutten og stål- og prefabmontasjen er forventet å være ferdig i
løpet av mai. Men det vil fortsatt pågå noe støping av gulv og småflikk fram mot ferien.
I Strandveien 4 er vi kommet langt på vei med rehabiliteringen og den ferdige fasaden begynner å
ta form.
Nye aktiviteter på byggeplassen
Etter en hektisk vinter går vi nå over i en ny fase for byggeprosjektet med fasade og innvendige
arbeider. Vi har hatt en kraftig oppbemanning på tømmersiden og har nå flere angrepspunkt på
plassen. På nybygget jobber vi oss suksessivt i retning Strandveien og følger elementmontasjen
hakk i hel. Tømmerlaget forventer å ha tett bygg til sommerferien, da skal også det meste av vinduer
og glassfelt ha kommet på plass. Fasaden skal kles med tegl Petersen D71. Det er en stor murerjobb
og vil nok pågå ut hele 2022.
Taket tekkes nå fortløpende, og vi vil i løpet av mai starte med montasjen av teknisk rom på tak.
Samtidig kommer vi også i gang med hovedstrekkene for tekniske fag i store deler av bygget.

KULTURHUSET I STEINKJER

Annet
Vi vil nok en gang tipse om Lockbox film og Trønder-TV sin programserie «Prosjekt Jakob – et
kulturhus blir til».
Vi anbefaler alle å ta turen innom https://www.trondertv.no/prosjekt-jakob.

To av våre dyktige fagarbeidere i godt driv!

Tekkingen av taket pågår for fullt.

Hvordan få kontakt med prosjektet?
Send epost til prosjektleder stale.gresdal@grande-entreprenor.no ved eventuelle spørsmål knyttet
til byggingen.
Vi vil deretter sørge for at eposten kommer til riktig adresse.
Det er mange aktører involvert, men vi vil bistå så langt som mulig.
Hvor finner jeg oppdatert info om byggeprosjektet?
Send epost til stale.gresdal@grande-entreprenor.no og meld deg på vårt nyhetsbrev. Der vil vi med
jevne mellomrom sende ut informasjon om de forskjellige fasene i byggeperioden.
Vi anbefaler også å følge med på Steinkjerbygg sin egen hjemmeside for prosjektet. Her finner du
nyttig info og siste nytt fra Kulturhuset. https://steinkjerbygg.no/prosjekter/kulturhuset/

