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Väggar och yttertak i vinterträdgården är på plats. Fem snickare har haft några bra 

dagar där ute i solen. Det är dem väl unt efter en vinter med utomhusarbete.  

På grund av att bygget blir tätare och tätare tvingades vi i veckan klä in fönstren in till 

sjukgymnastik och Korallen med protect. En skiva som står emot brand i 30 minuter. 

Fönstren kommer sedermera att bytas ut mot fönster med brandklass.  

 

Fläktrummet är isolerat och gipsat och imorgon kommer målaren för att stryka vit 

färg i tak och på väggar. Därefter följer ett digert jobb för ventilationsteknikerna. 

Imorgon får vi besök av besiktningsmannen för ventilation, som gör en syn kanalerna 

på vindarna.   

 

Invändigt pågår gipsarbeten för fullt. Målet är att all gips skall vara uppe 1 maj. Det 

är över 30 000 m2 gips som skall hanteras innan bygget är över! 

 

Genombrottet mellan nybyggnaden och ombyggnaden påbörjades idag och fortsätter 

imorgon. Vi gör vad vi kan för att hålla rent, men en del gips- och betongdamm letar 

sig ut i korridoren. Vi ber om ursäkt för det. I före detta vaktmästeriet kommer det 

framöver monteras in ett välkomnande glasparti som möjliggör ett stort ljusinsläpp. 

Fint! 

 

Belysningsmasten vid Er huvudentré är nu tidjusterad. Den bör nu lysa nattetid. 

Fungerar det inte så återkom omedelbart till mig, så får vi göra en ny justering.  

 

Bygget har drabbats av sitt första stora inbrott. Tråkigt, men dessvärre väldigt vanligt 

i vår värld. Ser Ni något misstänkt, så ring gärna polisen.  

  

 

Med vänliga hälsningar! 

 

Sara Frölander, Erlandsson Bygg 
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