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Vi har under veckan erhållit startbesked för grundläggning och bottenplatta till Åsa 
Äldreboende. Således kan vi påbörja vårt arbete med de tjugo boenderum som skall 
placeras på ängen mellan Åsa vårdcentral och Pölagården. 
Arbete pågår med att anlägga en byggväg i området samt iordningställa provisoriska 
parkeringsplatser. Området för etableringen hårdgörs och under vecka 42 kommer 
resterande bodar och containrar.  
 
Under vecka 40 inleder vi vägarbetena kring huvudentrén på Åsa Äldreboende.  
De kommande veckorna inleder vi arbetet med den nya infartsvägen genom att 
demontera cykelställ och cykelskjul samt plocka bort de träd som skall rotslås på 
annan plats. De parkeringsplatser dit rörelsehindrade är hänvisade kommer att flyttas 
söderut. Därmed kommer skjutsköterskeplatserna flyttas närmare Pölagårdsvägen.   
 
Cykelbanan som mynnar ut vid vårdcentralens cirkulationsplats kommer att stängas 
av, knäckas av norrut och dras om provisoriskt.  
 
Informationslappar och ett utdrag ur gestaltningsprogrammet är idag uppsatt på 
vårdcentralen. Samma bild kommer även bifogas dagens arbetsplatsinformation.  
 
Med förhoppningar om en riktigt fin hösthelg! 
 
 
   Sara Frölander, Erlandsson Bygg 

   031-389 00 00 
   sara.frolander@erlandssonbygg.se 
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MATERIAL
- terracottafärgad tegel på huvudbyggnaden
- vitgråfärgad fi bercementskivor på entréfasad 
och indragen uteplats mot norr
panel
- liggande limträpanel på fasad vid personalrum 
mot norr

TEGEL
 

LIMTRÄPANEL, liggande vitgrå, (200 mm)
NCS S 2502-Y, 

FIBERCEMENTSKIVOR, liggande benvit,
typ Cembrit Pearl eller likv.

TÄCKPLÅTAR/FÖNST.KARMAR grafi tgrå, 
RAL 7011

TAK - bandtäckt plåt, PL 45 Silvermetallic,
RAL 9006 (entrétak, länkbyggnader)

SOCKEL -  betongfärgad grå  

BETONGPANNOR

ÅSA ÄLDREBOENDE 
 

FASAD MOT SÖDER, Entrésida
Skala 1:200

FASAD MOT NORR
Skala 1:200
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