
 Øvre Haukåsen Velforening  

 
Asfaltering 2015 (ferdig før 17. mai)     23.04.2015. 

Garasjeområdet samt Ole Messeltsvei skal tas umiddelbart etter hverandre. 
 
Arbeidet starter mandag 4. mai, med fjerning av gammel asfalt foran garasjene, 
deretter vil området nivelleres og avrettes, slik at vi får riktig fall for overvann. 
 

OBS!  For at arbeidet skal kunne utføres best mulig, MÅ ALLE berørte garasjer 
være låst opp i arbeidstiden, kl. 07.00 - 17.00, slik at ikke portene blir skadet. 
 
I år tar vi 2. halvdel av garasjetomta, pluss området foran garasjene langs veien. 
Dette gjelder altså området utenfor garasjene nr. 13-49, samt garasjene på 
fyllinga, f.o.m. nr. 118, t.o.m. nr. 168. 
 
Det legges så ny asfalt sammenhengende, for å få en homogen overflate uten 
åpne skjøter. Dette er viktig for at overvann ikke skal renne ned i fyllinga. 
 
 
Når garasjeområdet er ferdig asfaltert, starter de på Ole Messeltsvei.  
Selve veien blir asfaltert oppå gammel asfalt. De starter innerst ved snuplassen 
og jobber seg ut av området. 
 
Da blir også garasjene ut mot veien, f.o.m. nr. 169 t.o.m. 186, berørt. 
Foran disse garasjene fjernes så mye av den gamle asfalten at ny asfalt kommer 
på riktig nivå med garasjegulvet. (Garasje nr. 171-173 er unntatt). 
 

 
Parkering mens arbeidet pågår: 
Garasjene kan, med forsiktighet, brukes mens fjerningen av gammel asfalt pågår. 
Etter at asfalteringen begynner, kan vi ikke påregne å få bilen ut eller inn av garasjen. 
Dere får da bruke kreative løsninger for annen parkering og gjøre det beste ut av 
situasjonen. Gjeste-P-plassene langs ytterkant av veien, blir ikke berørt. 
 

Vi vil gjøre oppmerksom på at nylagt asfalt er relativt myk, den bør 
helst ikke kjøres på før dagen etter at den er lagt. 
I forhold til skarpe gjenstander er den myk lenge. Derfor må dere ikke jekke opp bilen 
for hjulskift eller liknende ved å plassere jekken direkte på den nye asfalten.  
Legg en treplanke under jekken som beskyttelse. 
 
Vi håper på velvillig samarbeid i forhold til at det kan bli noe vanskelige 
parkeringsforhold mens arbeidet pågår. 
 
Hilsen Styret ØHV 


