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Byantikvaren i Oslo
KLAGE PÅ GRAVEARBEIDER I FREDET OMRÅDE og
KLAGE PÅ AT ARBEIDENE IKKE ER VARSLET PÅ FORHÅND.
I en tid har man gravet opp Gråbrødreveien og er nå i ferd med å grave videre nedover St. Georgs vei.
Arbeidene er så vidt jeg forstår knyttet til legging av fjernvarmerør til Radiumhospitalet ved firmaet
Fortum.
Arbeidene er ikke varslet til oss som bor her. Hverken Ekely borettslag eller naboer i St. Georgs vei
har mottatt skriftlig varsel eller annen informasjon.
I dag er det blitt merket opp med rødt et godt stykke innenfor veien i St. Georgs vei 15, 11 og 7.
Man har tydeligvis tenkt å grave et godt stykke inn på hagene/ tomtene i St. Georgs vei.
Jeg vil her spesielt bemerke at langs St. Georgs vei 15, 11 og 7 er det en høy kant fra gammelt av.
Denne kanten leder vannet bort ved mye regn og snøsmelting.
Denne kanten er svært derfor en svært viktig del av dreneringssystemet for min bolig og de andre
boligene i veien. Den røde merkingen er langt innenfor denne kanten.
Min bolig blir således berørt på flere måter:
1:
Man graver inn på tomten til St. Georgs vei 11 - og utvider dermed veien.
2:
Dreneringssystemet for boligen blir skadelidende.
3.
Jeg vil også bemerke at mitt hus rister svært kraftig når de store tunge kjøretøyene brukt i
gravearbeidene i Gråbrødreveien kjører forbi. Husene her står på leirgrunn, noe som har ført til skader
på andre hus i nærheten ved tidligere gravearbeider. Jeg er derfor bekymret for skade på huset.
4.
Jeg vil også peke på at mitt hus står mindre enn 4 meter fra veien.
5.
Jeg vil minne om at hele området er fredet – både hus, hager og vei.
Området er fredet etter kulturminneloven.
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