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Fevikmessa til stadion

Jerv møter bunnlaget

For 22. år på rad er det tid for den vårlige
begivenheten Fevikmessa, og 1. mai inviteres
det denne gang til Fevik stadion for en opplevelse for hele familien.

Søndag kan Jerv ta tre nye poeng i 2. divisjon, men da må Nest-Sotra beseires. Det tror
daglig leder Cosmo Collett kan bli tøft, selv
om motstanderne står uten poeng så langt.

Side 14

Side 62

Fevik skole faller
■ Bygget blir strippet for inventar før det knuses
TRANGT. Det var trangt
om plassen på onsdagens
folkemøte om havneplanen.

Folkemøte
engasjerte
Kommunestyrersalen var
onsdag kveld fylt til randen med engasjerte innbyggere som ville høre
om planene for havna.
Sidene 8 og 9

INFORMERTE. C a m i l l a
Grefstad Wiig fra Statens
vegvesen fortalte om planene for Sømsveien.

Sømsveien
engasjerer

MÅ GI ETTER. Selv om bygningene på gamle Fevik skole er solide og stappet med armeringsjern, kan de ikke stå imot de kraftige saksekloene på gravemaskinene. Prosjektleder Birger Homme gleder seg over at alt går etter planen.

Det var over 40 fremmøtte da vegvesenet fortalte
om utbedringsplanene for
Sømsveien i et folkemøte
Fevik kirke i forrige uke.
Bil, sidene 28-48

Velkommen til
vårt flotte
sentrumsapotek
v/Platebaren

32
FOR

VARIG
NED
I VEKT

Alt har sin ende, også gamle Fevik skole. Etter å ha fra hverandre. Ifølge prosjektleder Birger Homme i
tjenestegjort for Fevik-unger i mange år, har gravemas- BRG ligger de helt etter planen, og i midten av juni
kiner med saksekloer overtatt for ungelatter i skolegår- starter grunnarbeidene til det nye skolebygget.
Sidene 6 og 7
den. Gravemaskinene river og sliter det gamle bygget

Vi har:
• Åpent fra kl. 08.30
• Stort selvvalg med
handikap-vennlige lokaler

Vitusapotek Grimstad
Gågaten. Tlf 37 25 79 79.

Atkins-produkter
Gjelder hele serien.
Fra 25,Allévo Weight Loss
Gjelder hele serien.
Fra 28,-

• Hurtig reseptekspedering
• Personale med stor
kunnskap og godt humør!

en friskere hverdag

Vi selger mye i Grimstad –
velkommen innom vårt kontor!

Husk alle lørdager
åpent til kl 16.00

TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON:

Megleren i Grimstad
  

 

        

Henrik
Ibsensgt. 8, 4878 Grimstad
www.meglerenigrimstad.no
Tlf 37 40 85 00. Fax 37 40 85 01
www.meglerenigrimstad.no

Velkommen til byens
beste biffopplevelse
Bordbestilling:
Tlf 98 02 95 44 /37 31 00 67
grimstadbord@biffhus.no
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Høydepunkt i
russetiden?

NYHETER

Grimstad Adressetidende

Denne kjeften knus
■ BRG er godt i gang med rivejobben på Fevik skole, og lig

Russetiden har allerede begynt, men
aktivitetene starter
på ordentlig i mai.
Hva ser du som russ
mest frem til?
TIRIL TERESE
STOKK BERENTZEN

SELVE SYMBOLET. Denne klokka har vært avbildet utallige ganger i
Adressas spalter. Nå ligger den pakket sammen i en container.

– DET ER mye, men Kongeparken, blåturen med alle
russebilene i Agder, Kukløsklan og natt til 17. mai er
vel det jeg gleder meg mest
til.

REIDAR BERG
VAULE

IKKE MYE IGJEN. Og her ser vi bare restene av skiltet til Fevik skole.

– 17. MAI og alle russekroene. Nå har vi jo allerede
hatt russerevyen og det var
fantastisk. Den skapte samhold blant russen, noe jeg
likte veldig godt.

JOHANNE
NOMERSTAD

– Å NYTE den siste tiden av
videregående sammen med
mine venner og 17. mai
selvfølgelig. Man merker at
samholdet er bedre nå som
vi har på oss russebuksene.

SPAGETTI. Veggene og gulvet på skolen er proppet fullt med armeringsjern. Slik ser det ut etter at saksekjeften har vært løs.

KNUSEMESTEREN. Denne kjeften er svært sulten, og har en enorm kraft
den betongen så lett som bare det og river bygningen fra hverandre. Sli

IKKE MYE MUSIKK LENGRE. Her har de siste tonene blitt spilt for aller siste gang. Dette var musikkrommet på Fevik skole.

TAKK FOR SEG. Elevene benyttet en siste sjans til å skrive hva de ville
det ingen ting igjen i dette klasserommet.

NYHETER
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ser alt på Fevik skole
ger helt i rute etter at arbeidet startet for 14 dager siden

BARE MINNER IGJEN. En gang var det et yrende liv i denne gangen. Her holdt 2. og 3.-klassene til,
men nå er det helt stille i disse klasserommene.

Rundt en måned er gått
siden elevene måtte flytte ut av Fevik skole. Nå
har gravemaskiner med
svært sterke saksekjefter
overtatt skolen og de
knuser alt i deres vei.

. Til tross for at betongen her inneholder kraftig armeringsjern, pulveriserer
k opererer den over hele skolen for tida.

Selv om mesteparten av bygningene på Fevik skole fortsatt holder
stand og står oppreist, blir mer og
mer av dem knust for hver dag som
går. Der det tidligere var barnelatter og skrål i skolegården, er det nå
lyder av metall som blir vridd og
betong som blir knust som har
overtatt. Det er AF Decom som river skolen. Det gjør de på oppdrag
fra BRG (Brødrene Reme Gruppen)
som er totalentreprenør for prosjektet, og de har holdt på i 14 dager. For dem som trodde at her var
det bare å sende inn maskiner med
store knuseballer på som pulveriserer bygningene, må de tro om igjen.
Det er nye tider i knusebransjen.

Kildesorteres

på en av tavlene. Ellers var

GLAD. Alt går etter planen, forteller
prosjektleder Birger Homme.

– Man kan ikke bare knuse og rive
ned bygninger lengre. Nå skal alt
kildesorteres, og Grimstad kommune har laget en omfattende miljøbeskrivelse av hvordan dette skal
gjøres. Før vi kunne starte selve rivingen, har vi derfor måtte strippe
bygningene innenfra og ta vekk
gips, dører, plastbelegg på gulvene,
vinduer, ja alt, slik at det bare er
betong igjen. Til og med på taket
måtte vi fjerne belegget før vi kunne rive. En del av dette måtte vi
gjøre for hånd. Etter at disse materialene er tatt ut av bygget og samlet sammen i ulike hauger og containere, blir det sendt vekk som
miljøfarlig avfall, sier Birger Homme, prosjektleder i BRG, og sjef for
hele rivingen og oppbyggingen av
nye Fevik skole.

BRUTALT. Her bør en ikke få fingrene i klem! Saksekloa har ufattelige krefter og knuser og pulveriserer alt den kommer over.
– Hvordan har det gått med rivingen så langt?
– Det går helt etter planen. Vi
startet jobben her for 14 dager siden, men det
var ikke før på
mandag i denne uka at vi
startet med å
rive bygningene. Da bruker vi disse to gravemaskinene med
hver sin sakseklo på, sier han.

ubehagelige overraskelser, sier
han.
Homme sier at selve rivinga vil
ta sju uker. Da er alt borte og bakken flat og
klar til å sette
opp nye bygninger på.
– Så begynBirger Homme ner vi med
grunnarbeidene på den nye skolen i midten av
juni.
Hele prosjektet med ny skole på
Fevik koster 185 millioner kroner.
Av dette utgjør bare riveprosessen
rundt to millioner kroner.
Nye Fevik skole skal etter planen
stå ferdig i november/ desember
2013, og den nye skolen blir på
9.300 kvadratmeter.

«Rivinga går helt
etter planen»

Ingen overraskelser
– Har dere ikke møtt på noen overraskelser eller uforutsette ting så
langt?
– Nei, ikke egentlig. Alt har gått
veldig greit, men noe som har vært
litt utfordrende, er at Fevikhallen
fortsatt skal være åpen. Den skal
ikke rives, men fortsatt brukes. Da
fikk vi en del omkoblinger vi måtte
gjøre med strøm og vann, men ut
over det har vi ikke støtt på noen

Kjetil Karlsen
kjetil@gat.no

