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Imorgon kommer vi stänga bygget på Åsa äldreboende och ta en välbehövlig 
semester. Det är endast några terrazzoläggare som kommer lägga i entrén som 
kommer vistas på arbetsplatsen under vecka 29 och eventuellt 30. Vi tömmer våra 
containrar på allt av värde och kör iväg det på sommarförvaring. Ser Ni något 
misstänkt så ring gärna polisen.  
 
Dagens hissbesiktning gick bra, så nu återstår endast golvbeläggning samt ordinarie 
ström och telefoninkoppling innan de är helt klara.  
 
Idag gjöt vi igen rörgravarna på plan 0 igen och därmed är den norra korridoren 
försedd med nya rör under bottenplattan. Skönt att det momentet är över och att allt 
gått enligt plan.  
 
Igår bilade vi fram en elränna för att möjliggöra en fontän i entrén. Eller varför inte 
en julgran när den tiden närmar sig. 
 
Efter semestern återstår kök i etapp 2, lister, beslag och badrumsinrede i hela huset, 
montage av hatthyllor och postboxar samt en och annan krok. Sedan är vi redo att 
välkomna Er in till Era nya fantastiska lokaler.  
 
Utvändigt kommer vi dra igång med full fart vecka 32. Ny parkeringsplatser skall 
iordningställas, infartsrundeln skall iordningställas, ny marksten skall läggas från 
folktandvården till äldreboendets entré, träningsslinga, gård, pergola, staket och 
mycket annat står på agendan.  
Detta kommer dessvärre ställa till en del för Er som rör Er i området, men vi hoppas 
på en lika stor förståelse för detta som Ni hittills visat oss.  
 
 
Vi vill önska Er alla en skön sommar! 
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