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År Underhåll Årets kostnad
Planerat underhåll 

2015
Avslutat arbete med Relining av alla avloppsstammar inkl 
dagvatten. 

2014
Fortsatta arbete med projektet Relining av alla avloppsstammar 
inkl dagvatten. 9,1 Mkr
Uppgrävning kring södra grunden för kontroll av fukt och 
dränering. Komplettering av nyckelsystemet så att boende 
kommer in i alla aktuella utrymmen med hjälp av sin tagg, och 
ingen nyckel används längre.  
Obligatorisk ventilationskontroll genomfördes och visar behov av 
åtgärder i vissa lägenheter.
Informationstavlor i alla portar för enklare info från styrelsen. 
Kameraövervakning i sopentren för kontroll vid olovlig passage 
efter påträffade uteliggare..
Målning av källargång och vindsgång. Nya lampor på vinden, i 
vindsförråden samt trapphusen. 
Omläggning av plattor och trappsteg utanför garaget. Renovering 
av samtliga entréportar. 
Upprustning lekplats. Ny utsiktsplats vid södra fasaden.  
Renovering av fd. soprum. Renovering studentlägenheter. Byte 
ledningar i värmekulvert till garage.

2013 Installation av nytt sopsystem med behållare utanför huset och
stängning av sopnedkast. Spolning av alla avlopp. Renovering
(relining) av köksavlopp i de stora lägenheterna och
samlingsledning i källaren samt i dagvatten från taket. Byte av
fläcksystem och värme för trapphusventilation. Renovering av
8 studentlägenheter. Renovering av sockel kring huset.
Uppgradering av nyckel/bokningssystemet så att bokning av
tvättstugor och gemensamma utrymmen kan ske via hemsidan.

2012 Omläggning av plåttak. Byte av kallvattenstammar i källaren.
Byte av tryckvattenpump för att få tillräckligt tryck på våning
8 & 9. Utbyggnad av ett fastighetsnät för data och bredband.
Uppdatering av brandskyddsdetaljer, (släckare, brandvarnare
mm). Uppdatering av belysning i källargångar.

2011 HSB gör en detaljerad underhållsplan. Projektering av
takomläggning.

2010 Uppdatering av plåtarbeten på balkongerna. Kompletterande
injustering av värmesystemet. Avtal tecknas för
fastighetsförvaltning.

2009 Uppsnygging i entréer. Injustering av värmeåtervinningen.
Upprustning av några studentlägenheter. Fritidsrummet har
utrustats med träningsutrustning. Större cykelrum har
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iordningsställts. Fortsatt upprustning av trädgården och nytt
staket kring lekplatsen. Iordningsställande av företagslokaler
till de nya företags-hyresgästerna

2008 Driftsättning av värmepump och värmeåtervinning. 5,3 mkr
Ljudisolering av värmepump.Slutförande av OVK-besiktning
av bostadsdelen. Rensning av ventilationskanaler samt
injustering av ventilationen i lägenheterna. OVK-besiktningen
godkänd. Nya förråd inrättade i källaren samt nytt cykelrum

Renovering av garageplan 2 och 3. Installation av nytt 13,5 mkr
2007 passersystem från RCO. Installation av nya frånluftfläktar och

nya värmeåtervinningsbatterier samt värmepump.
Styrutrustning.

2006 Bostadshusets dilationsfogar har rensats. Reparation av tak på 2,2 mkr
bostadshus och garagehus. Större reparation av våra 7
inomhushissar. Projektering av värmeåtervinning påbörjad

Utbyggnad och inglasning av samtliga 126 balkonger. Radon –
2005 mätning. Godkänd OVK-besiktning av garagehuset.. 13,4 mkr



Stamspolning av köksavlopp. Fönstermålningen avslutad.

Ny undercentral har installerats för effektivare uppvärmning 3,3 mkr
2004 av bostadshus och garage. Fönstermålning av hälften av husets

fönster. Nya tvättmaskiner och torktumlare har satts in i de
bokningsbara tvättstugorna. Hobbyrummet har rustats.
Gästrummet har gjorts i ordning.

2003 Större vattenskada inträffar vid uppgång 42, bekostas av
försäkring. Fyrverkarhissen byggdes och togs i drift. 4,4 mkr
Värmeprojektet fortsatte.

2002 Ny belysning på parkeringen mittemot Lysbomben.
Garageplan 1 målas. Ventilationsgenomgång, lägenheter, kök, 3,1 mkr
styrutrustning till frånluftfläktar.

2001 Målningen av balkongerna avslutas. Radiatorventiler byts i
uppgång 28. Byte av stamventiler. Tvättstugorna renoveras. 2,9 mkr
Utomhusparkeringen asfalteras. Vinden målas

2000 Målning av balkonger, träpanel. Uppgradering av hissar, 32,36
och 38. Ventilationskåpor i kök monteras. Ny styrning av 4,1 mkr
undercentral. Spontantvättstugan inreds. Bredband Adsl
installers, Telia


