
Styrelsens förslag till reviderad underhålls-/investeringsplan 2015 - 2019 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Byte av maskiner i tvättstugor 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

Renovering avloppsstammar 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

Målning av trapphus 600 000     

Ommålning av fönster 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 

Gården 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

OVK  30 000 30 000   

Bredband/fiber 130 000     

Total utgift (inkl. moms) 1 230 000 530 000 530 000 500 000 500 000 

(Denna underhållsplan är ett levande dokument och är baserad på den kännedom vi har idag om fastigheten. Underhålls-

planen läggs fram varje år på årsstämman för revidering) 

Kommentarer till planen: 

Tvättstugor 

Utrustningen i de fyra gemensamma tvättstugorna utsätts för ett stort slitage och maskinerna 

behöver bytas ut kontinuerligt. Vi räknar med att behöva byta ut 2-3 maskiner (tvättmaskin, 

torktumlare samt torkskåp) varje år. 

 

Renovering avloppsstammar 

Under 2011 gjordes en översyn av avloppsstammarna och det konstaterades att de är i 

varierande skick. Styrelsens förslag på det fortsatta arbetet är att byta ut stammarna successivt 

när behov uppstår samt i samband med renoveringar. 

 

Målning av trapphus 

Renovering och ommålning av trapphusen påbörjades under 2012 och avslutas under 2015. 

 

Ommålning av fönster 

Fasaden mot Kungsgatan samt gårdsfasaden mot Kungsgatan står på tur för ommålning av 

fönster. Fönstren behöver ett kontinuerligt underhåll och en eller två fasader målas varje år.  

 

Gården 

Underhåll och förnyelse på gården utöver vad som ingår i det löpande avtalet med 

fastighetsskötaren. Exempel på åtgärder är underhåll och inköp av trädgårdsmöbler, växter, 

justering av nivåskillnader, nyplanteringar etc. 

 

OVK 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) måste göras vart 6:e år, senaste kontrollen gjordes 

2013/2014. Eftersom vi var sena med den kommer vi att behöva göra OVK igen 2016/2017. 

 

Bredband/fiber 

Bredband via fiber installerades och driftsattes under 2014, slutkostnaden kommer under 

2015. 


