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Så har de sista takstolarna anlänt till arbetsplatsen och ett fåtal av dem återstår att 
montera. Väggarna på etapp två monterades under veckan. Därmed går det att med 
lätthet att skönja hur huset kommer gestalta sig i framtiden. Fint tycker vi.  
 
I etapp 1, den avdelningen som ligger mest västerut, påbörjas inneväggarna under 
kommande vecka. På grund av höga ljudkrav kommer de flesta av dem kläs med 
totalt sex lager gips!  
 
Arbetet med att få tätt hus fortskrider. Taket på etapp 2 brädas igen och fönster 
monteras in. Allt för att få värme på så snart det är möjligt.  
På måndag anländer fyra nya snickare, för nu finns det gott om ytor att arbeta på.  
 
Nu är det inte långt kvar förrän arbetena i korridoren utanför köket och Era 
omklädningsrum startar. Tänk Er att hjärtat i husets försörjning ligger i undercentral, 
trafo-station och sprinklercentral i rummen söder om köket. Allt det mediat behöver 
dras över till nybyggnaden. 
Vi drar det i korridortaket, fram mot den blivande vinterträdgården, och viker av med 
rör och kablar genom förråd och kontor på Korallen. Gipstaken där inne behöver 
därmed sågas upp. Vi har talat med personalen på plats, samt kommunens 
projektledare. Det blir en del olägenheter ett tag, men med gott samarbete skall vi 
kunna minimera dem.  
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Har Ni sett informationstavlan i den befintliga entrén? Där står att läsa lite om 
projektet och gestaltningen kring det. Vi har också satt upp planritningar över en del 
av korridoren samt en badrumsuppställning. Återkom gärna om det finns annat Ni vill 
veta mer om.  
 
För Er som kan njuta av sportlov, ber jag att få önska en extra fin vecka.  
 
 

Sara Frölander, Erlandsson Bygg 
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