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Större färdigställda projekt under perioden 1987 – 2014
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Fasader Lejonet
Fasader Stenbocken / Skorpionen
Fasader Lejonet / Kräftan / Skorpionen, Ventilbyten 1
Ventilbyten 2, Mark och trädgård
Ventilbyten 3, Hissar, Fasader och balkonger Skorpionen / Stenbocken
Nya parkeringsplatser
Fasader och balkonger Skorpionen / Stenbocken
Fönsterrenovering av samtliga fönster i området, Styr & regler
Fasader och balkonger Skorpionen 2
Byte av frånluftsfläktar, Renovering av golv i 10 garage
Installation av fjärrvärme
Anslutning av fjärrvärme
Byte av ljusarmaturer och elkablar i trapphusen, Renovering av golv i 12 garage
En lokal på KR 31 byggdes om till bostad - lgh 1409
Fasader Skorpionen / Stenbocken
Ommålning av trapphusen, Nya tilluftsaggregat i KR 25 / KR 83
Tätning av frånluftskanaler etapp 1, Pumpbyte etapp 1, Nytt kabel-TV nät
Byte av låssystem, Nytt hus för grovsopor
En kontorslokal på KR 25 byggdes om till bostadsrätt - lgh 1410
Fasader Skorpionen / Lejonet /Kräftan (sista etappen av fasadrenoveringen)
Byte av tilluftsaggregat i KR 25 / KR 83, Tätning av frånluftskanaler etapp 2
Byte av shuntgrupper, centraler för värmedistribution etapp 1
Träbeklädnad på garageportar
Byte av resterande shuntgrupper, Tätning av resterande frånluftskanaler
Omfattande upprustning av uteplatser och lekplatser
Två kontorslokaler på KR 1 / KR3 byggdes om till bostäder - lgh1411/lgh1412
Upprustning av entrérabatter och byte av lönnallén av Prunus Macki
Renspolning av hela avloppssystemet som konstaterades vara i god kondition
Färdigställande av nya föreningslokalen inkl inredning
Färdigställande av föreningslokalens nedre plan
Komplettering i tvättstugan med två nya tvättmaskiner med torkutrustning
Målning av källargångar / barnvagnsrum / cykelrum i 9 av 18 hus
Målning av resterande källargångar / barnvagnsrum / cykelrum
Omläggning av yttertak på KR 25 / KR 83
Plattsättning utanför portar, Komplettering med granitsten, Nya piskställningar
Plattsättning utanför resterande portar, Anläggning av ny gångväg till stora
parkeringen
Renovering av samtliga entréportar, Renovering av torkhäst
Tilläggsisolering av vindar etapp 1
Tilläggsisolering av vindar etapp 2
Renov. av entréportar till kommersiella lokaler samt installation av tak över
dessa
Ny tvättstuga, Bredbandsinstallation, Digital-TV ersätter analoga distributionen
Förbättrad varmvattencirkulation i låghusen
Extra golvvård med vaxning och polering i trapphus
Renspolning av hela avloppssystemet som konstaterades vara i god kondition
Renovering av golv i 11 garage (KR 43-49 samt KR 73-75)
Installation av galvaniskt isolerande antennuttag i samtliga lägenheter
Byte av samtliga inomhusgivare för styrning av värmesystemet
Målning av samtliga garageportar, Byte av skadade balkongskärmar KR 19-23
Underhåll och byte av och tätning kring fästskruvar låghustaken - etapp 1 (KR
1-23). Brandgata och uteplats på entresidan av KR 25

2012

2013
2014

Radiatorbyte KR 67-75, Renovering av 8 garagegolv (no.49-54 samt 59-60 i KR
10-12, samt KR 20). Åtta nya tvättmaskiner och en torktumlare i stora
tvättstugan. Underhåll och byte av och tätning kring fästskruvar låghustaken del 2 (KR 63-75)
Radiatorbyte KR 1-19. Underhåll och byte av och tätning kring fästskruvar
låghustaken - del 3 (KR 39-61). Byte av tre torktumlare i stora tvättstugan KR
81.
Radiatorbyte KR 8-26. Underhåll, byte av och tätning kring fästskruvar
låghustaken – sista etappen (KR 10-26). Renovering av toalett i stora
tvättstugan.

