
 

Projektmöte 20-09-22 (12) renovering Hestrastugan 

Närvarande: Jan Flodin, Jan –Olof Albrektsson, Toivo Pentonen,  
 

1. Dokumentation och kommunikation 
Målning pågår inomhus. 
Arbete med nya handikapptoaletter pågår. 
Stomresning och tak till Pistmaskin/målbod klart. 
Gösta Drotz målar pistmaskinsgarage/målbod. 
Asfaltering påbörjad. 
Ramp klar. 

 
2. Arbetsdagar 

Det är svårt att arrangera arbetsdagar, tyvärr är intresset i förening inte så stort när det 
gäller att hjälpa till på arbetsdagar. 
 

3. Tidplan 
 
 

4. Renovering utomhus 
 
Etableringsplan 
 
Nycklar 
5 huvud nyckar har delats ut, Shala bygg, Anders Qvist, Johan Söderberg och Jan Flodin 
Vi behöver ha tillgång till alla huvudnycklar, Toivo tar kontakt med Jan Hilding.  
 
Grävning  
Grävningsarbeten klara förutom återställning. 
 
El 

              Dragningar i stort klara. 
  

Bygg 
Dörrbyten återstår 
 
Målning 
Pågår i hela stugan 
 
Arbetsmiljö 
Totalentreprenören för utomhus arbeten ansvarar för utvändig arbetsmiljöplan. 

 
 



5. Ekonomi 
Utvändig total entreprenad kostar 1 799 750.- inklusive moms. 
 
 

6. Renovering inomhus 
Herrarnas och damernas omklädningsrum används som förvaring. 
 
Byggteknik 
Förslag på renoveringsplan till köket är framtagen. 
 
Bygg kontor, handikapptoalett 
Shala Bygg. Qvist Marin och telekom. 
 
Bygg kontor/konferens/Kök 
Shala bygg. JPS systemteknik 
 
VVS 

             Henrik Johansson Rör AB 
             Ny dragning av vatten i toaletter invid den nya handikapps toaletten. 
             Nya dragning av vatten till kök och diskrum. 
             Ny brunn i diskrummet. 
             Nya radiatorer till passage och Hwc.  
  

El 
El entreprenören väljer armaturer. 
Elektrikern i Borås AB utför elarbeten. 
Eluttag monteras vid varje fönster. 
Brandlarm och utrymningslarm erfordras. 
 
 
Målning 
Framtidsmåleriet i Sjuhärads AB utför invändig målning. 
Storstugans tak skall målas. 
. 
Golvläggning 
Georg Andersson Golv AB utför golvläggningen. 
Ny matta tillkommer i nya aktivitetsrummet utanför herrarnas omklädningsrum. 
Nedre handikapptoalett skall kaklas och läggas klinker pga risk för fukt. 
 
 
Ventilation 
. 
 
Kök 
Bredare bänkskiva istället för brickbana. 
Infälld hov i bänk istället för tvättställ med underskåpet. 
Ekonomi 

               
7. Ekonomi hela ombyggnaden 

Eftersom Hestra IF blivit tilldelade medel från arvsfonden så kommer totalbudgeten att bli 
6.216.469:-.  

 



8. Arbetsmiljö 
 

9. Nästa möte 
20-10-06 (Måndag) kl. 17.30 Hestrastugan. 
 

10. Avslut 


