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Under den kommande vecka kan Ni följa hur entrétaket tar form. Takbalkarna 
kommer dit i mitten på vecka. Så småningom kommer entrétaket kläs med sedum och 
skärmtaket utanför med rostfri plåt.  
Entrén kommer utgöras av en glasentré med skjutdörrar och luftsluss.  
 
Smidesarbetet i blivande vinterträdgården fortskrider. Det är många ton smide som 
skall hanteras. Då taket i vinterträdgården och hisshallen blir relativt högt kommer 
snöfickor att bildas på taken på såväl sjukgymnastiken som korallen. Dessa måste 
därmed förstärkas genom att taket skärs upp och träbalkar läggs in. Jag kan visa Er 
lite mer i detalj på kommande infomöte.  
 
Hissentreprenören är utsedd och strax innan semestern skall man kunna ta en 
premiärtur, i såväl personhiss som sänghiss.  
 
Under måndagen inled gipsarbetena i det blivande fläktrummet. Redan nu ligger den 
mesta ventilationen på plats på vindarna och i fredags kom isolerarna.  
Så fort huset är tätt överallt kommer vi förse vindsbjälklaget med lösull.  
 
Projekteringen av ombyggnaden har startat och nu inväntar vi bygglovet. Det är tio 
veckor sedan vi ansökte om det.  
En del förberedande jobb är gjort; håltagning i Korallens innertak, håltagning i fd 
vaktmästeri, håltagning i diverse betongväggar i kulverten. Den nya elstegen är uppe 
och inom kort börjar vi dra den nya matarkabeln. Sprinklers huvudledning kommer få 
samma sträckning.  
Det som följer härnäst är byggstart i blivande konferensrum (fd matsal).  
En del håltagning kommer behöva göras från kulvertgången och upp på de blivande 
boendeavdelningarna.  
För de verksamheter som förvarar grejer i elrum, telerum, snabbtelefonrum, korridor 
etc, ber vi Er hitta en annan förvaringsplats. Vi påbörjar arbeten i dessa rum inom 
kort.  
 
Med förhoppningar om en fin vecka! 
 

Sara Frölander, Erlandsson Bygg 

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