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Till Maria Sörensson, Lena Regestam Kungsbacka kommun, för vidare distribution till berörda kommunala 
verksamheter 
Louise Kratz Regionfastigheter, för vidare distribution till berörda verksamheter 
Apoteket Snäckan, Åsaskolan, Vägföreningen Åsa, Eva Persson Måltid 
Mats Niklasson, Thomas Rapp, Claes EKSTA, Maria Broddheimer Norconsult  
Henrik Bratt, Mattias Larsson, Mikael Johansson, Marcus Hansson Erlandsson Bygg 

Från Sara Frölander Erlandsson Bygg 

Datum 2014-06-05 

 
Ännu en kort vecka. Dock vill vi göra Er uppmärksamma p åatt vår 
golvspacklingsfirma kommer utföra arbeten hos oss fredag den 6 juni. Det underlättar 
väldigt för dem att få agera ensamma och ostörda på arbetsplatsen under en heldag.  
 
Invändigt slutför målarna under kommande sina arbeten i etapp 2. Därefter följer den 
något mer komplicerade entréhallen, vinterträdgården och länkkorridoren. 
Golvspackling utförs under måndagen i etapp 2, så att mattläggaren kan fortsätta sitt 
arbete även där. Just nu läggs det rumsmattor i etapp 1 och de halksäkra mattorna i de 
första badrummen är redan på plats.  
 
Vi har under veckan tagit emot ännu en ny yrkesgrupp på arbetsplatsen. Denna gång 
är det plattsättarna som påbörjat sina arbeten. De kommer helkakla väggarna i 
boenderummens badrum samt sätta upp stänkskydd ovan bänkskivorna i köken. 
Framemot sommaren kommer de även lägga terrazzoplattor i entréhallen och 
orientalisk klinker i vinterträdgården.  
 
Murarna är snart en yrkesgrupp som lämnar oss. De kommer under kommande vecka 
avsluta sina arbeten här på Åsa och fortsätta med nya spännande projekt i 
Västsverige.  
 
Norr om nybyggnaden, har kommunen tagit beslutet att permanenta den gång och 
cykelväg som varit provisorisk under byggtiden. Den kommer därmed asfalteras av 
oss efter semestern.  
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Foto från fd Korallen, blivande administrationsavdelningen 2014-06-05 

 
På ombyggnaden är mattorna snart ett minne blott.  
Vi sågar upp bottenplattan för att få ner nya avloppsrör och utvändigt gräver vi upp 
gården utanför fotvården för att krafsa fram spillvattenledningarna.  
 
Inne i den före detta matsalen har rivningsarbetena påbörjats idag. Mattan skall rivas 
ut, en del väggplattor skall demonteras, bröstning vid servingsdisken skall bilas bort 
och en del installationer skall ersättas av nya.  
 
Nere vid den blivande bodetableringen, på ängen mitt emot ambulansintaget, 
iordningställer vi plats för bodar, containrar och materialupplag. De första bodarna 
kommer på plats i början av vecka 25.  
 
Vi vill påminna om vattenavstängningen som drabbar hela fastigheten den 13 juni 
klockan 15.00-19.00 

Ha en fin nationaldag! 

Sara Frölander, Erlandsson Bygg 

031-389 00 00 
sara.frolander@erlandssonbygg.se 


