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21:00 6. juni 2013

VFM v/Duc Hoa Nguyen
Referer til mail fra VFM 5/6-2013 .

Prosjektet med å realisere Sjøblomst har nå kommet så langt at det ikke under noen omstendigheter
kan gjøres
utsettelser hverken i enkelte ledd eller som helhet.
Skulpturen er ferdig og ligger lagret og klar på verkstedet til avhenting og transport til Bygdøy.
Den må ut fra verkstedet.
Det er gjort avtale med transportfirma for bruk av kranbil for transport og sammensetting på Bygdøy for
en hel dag.
Sokkelen er nå ferdig fra firmaet Steen & Lund AS og vil være klar for skulpturen etter en ukes herding.
NMM presiserer at Sjøblomst må mellomlagres kortest mulig på land på Bygdøynes, slik at
monteringen vil foregå så fort det lar seg gjøre.
Det elektriske er ferdig lagt frem til tavlen og tavlen er laget ferdig på mitt atelier. Teksten på den øvre
tekstplaten er vedtatt av NMM, Oslo kommune og VFM. Jeg venter fremdeles på bekreftelsen på at
båtnavnene er korrekte.
Lysarmaturen er ferdig og klar for montering av Halvor Næss og elektriker.
Alt er utført og utføres på bakgrunn av bindende avtaler og rettsgyldige kontrakter. Dette gjelder også
arbeidenes
tidsbestemte oppstart og sluttførelse.
Altså:
1. I henhold til min kontrakt og ansvaret jeg har til verksted og involverte kan ikke prosjektet utsettes til
et senere tidspunkt. Skulpturen er laget ferdig.
( En utsettelse er irrelevant og ville i så fall ha vært kontraktbrudd og misligholdelse fra oppdragsgivers
side og ville kunne fått store konsekvenser i form av erstatningskrav)
2. En kan ikke utsette eller vente lenger enn nødvendig med å sette Sjøblomst på sokkelen. Det vil ikke
NMM tillate og heller ikke Oslo Kommune.
(NMM og Oslo Kommune vil også i så fall kunne fremme rettslige erstatningskrav for unødvendig
belastning på
det offentlige miljøet de forvalter til almengyldige bruk)
3. Arbeidet med sokkelen er bundet i avtale med kontrakt og er nå fullført. De har hatt i virksomhet
svært mye utstyr og mange mann.
4. Tavlen må settes opp i forbindelse med fremføring av strøm til lys i skulpturen fordi i foten av tavlen
skal det være en transformator for led-belysning. Den må være der når skulpturen er montert for å få
lyset som kreves av Havnevesenet.
(Havnevesenet har i lov rett til å kreve tilstrekkelig belysning i skulpturen for båttrafikken fra dag 1)
5.Tekstplatene kan vente, men den øvre platen bør monteres når jeg har den ferdig. Den er satt i
produksjon idag.
6. Selve "avdukingsdagen" kan utsettes til en dag det passer.
Mvh Thor Sandborg

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5e362d1432&view=pt&search=inbox&m... 06.06.2013

Gmail - Sjøblomst

Page 2 of 2

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5e362d1432&view=pt&search=inbox&m... 06.06.2013

