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Eva, vi önskar dig en underbar framtid som 
pensionär. Det är dig väl unt! Tack för alla 
klara och raka besked. De har varit till stor 

hjälp för oss. Vi önskar dig allt gott! 

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, Pia EKSTA, Maria Broddheimer Norconsult  
Henrik Bratt, Mattias Larsson, Mikael Johansson, Marcus Hansson Erlandsson Bygg 

Från Sara Frölander Erlandsson Bygg 

Datum 2014-08-29 

 
Under veckan har vi påbörjat vår besiktningsfas i nybygget. Det är en mycket tuff tid 
för alla entreprenörer i projektet. Glädjande nog fick vi idel lovord under dagens 
första syn, tillgänglighetsbesiktningen. En del av våra lösningar blev till och med 
fotade för att fungera som mycket goda exempel vid kommande projekt. Riktigt kul!  
Dagens andra syn var samordnad provning av rör, vent och styr. Det visade sig också 
vara en lyckosam övning, där en ringa mängd justeringar behöver göras inför 
inflyttningen. Även dagens tredje och sista besiktning gick bra, samordnad provning 
av el, bygg och sprinkler. Injusterarna som kontrollerade luftflödena i rummen var 
lyriska efter veckans jobb. ”Vad skönt att komma till ett bygge som är helt klart”, var 
deras värmande kommentar. 
Vi känner och därmed väl förberedda inför nästa veckas övningar där 
huvudbesiktningsmannen och hans stab kommer ut på måndag och torsdag, 
brandbesiktningsmannen kommer tisdag och besiktningsmannen för utvändiga plåttak 
och fasader kommer veckan därpå.  
 
Den sista handen läggs nu vid en del dörrfunktioner, målningsbättringar, 
bruksfogning av det vackra orientaliska golvet á la Raffels Hotel i Singapore utförs 
och de fina massiva junkers-golven i ek läggs in i samvarorummen.  
 
Utvändigt är den kommande parkeringsytan asfalterad och spikning av kantstöd 
pågår. Vi får se hur många skejtare som passar på att utnyttja de fria ytorna under 
helgen. ☺ Vidare så har stolparna för gunnebostaketet runt tomten satts upp och inom 
kort kommer stängslet. Av erfarenhet vet vi att några av de gamla kommer att säga 
”Vad fint Ni byggt, men nu skall jag gå hem.” Varpå de tar sig ut via branddörrarna 
och promenerar ut. Då känns det skönt att veta att de inte kommer längre än till den 
kringgärdade gården.  
 
På plan 0 i ombyggnaden fortsätter arbetet med gipsväggarna i städcentral, tvättstuga, 
vaktmästeri och spa. Nu när vi är klara med nybyggnaden har vi färdigställt knapp en 
tredjedel, så en faslig massa jobb återstår.  
 
Stort tack för Ert tålamod vid veckans elavbrott. Vi ber om ursäkt för de olägenheter 
det orsakade Er. 

Sara Frölander, Erlandsson Bygg 
031-389 00 0 


