Projektmöte 20-02-06 (2) renovering Hestrastugan
Närvarande: Jan-Olof Albrektsson, Jan Flodin, Toivo Pentonen, Johan Söderberg
1. Dokumentation och kommunikation

Ritningar för ombyggnaden finns på hemsidan.
Under fliken Hestrastugan kommer det läggas en rubrik om ombyggnationen.
Det kommer att läggas upp ett Facebook konto om ombyggnationen.

2. Utökning av projektgruppen

Johan Söderberg är kommunikationsansvarig tills vidare.
Susanne Ohlsèn tillkommer i projektgruppen som koordinator för färgsättning.

3. Tidplan

Presenterar en tidplan på medlemsmötet.

4. Renovering utomhus
Byggstart 20-04-27

Etableringsplan

Tas fram av utvändig Totalentreprenör Västersjön Bygg AB och tillsammans med
projektgruppen.

Grävning

Under förutsättning att vi får bidrag från Arvsfonden tillfaller markarbeten NCC.

El

Permanentning av matning till elljusspåret.
Nyinstallation av matning till pistmaskinsgaraget, pumphuset och kompressorhuset det
fodras ett elskåp vid styrketräningen.
Elarbeten upphandlas från Elektrikern i Borås AB och kabel och skåp från Sandhults
Elektriska.

Bygg

Underlag för mål bod och skidförvaring skall tas fram för ansökan om eventuellt bygglov.
Översyn av kompressorboden bör göras samtidigt.

Målning
Målning kommer att ske med Falu rödfärg. Vi spara kostnader med ca 25.000.gentemot grund- och mellanstruken panel.
Arbetsmiljö

Västersjön Bygg AB ansvarar för arbetsmiljöplan utvändigt.

5. Ekonomi

Totalentreprenören tar fram betalplan.

6. Renovering inomhus
Logistik, flyttning kontor, rensning, prisskåp, inventarier, förvaring.
Direkt efter Linnemarchen.
Anders Qvist samordnar.

Byggteknik

Johan Söderberg undersöker väggar inför rivning.

Rivning kontor, handikapptoalett

Så fort som kontoret är flyttat startar rivning.

Bygg kontor/konferens
Startar i början av juni.

VVS, nya toaletter

Byte till nytt porslin på befintliga toaletter.
Nya toaletter bekläs med matta på väggar och plastmatta på värmegolv.
Inget värmegolv

El

Uppgradera hela elsystemet med avseende på elsäkerhet. Byte av armaturer till led.
Rörelsedetektorer på toaletter, omklädningsrum etc. där det är lämpligt.
Komplettera med timer för ventilation för konferensrum.

Målning

Rumsbeskrivning behövs för att få rätt upphandling.

Golvläggning

Vi har fått två offerter och väntar en tredje.

Ekonomi

Projektgruppen tar fram betalplan efter stormöte.

7. Ekonomi hela ombyggnaden

Projektgruppen tar fram kassaflödesplan för hela ombyggnaden efter stormöte.

8. Arbetsmiljö

Huvudstyrelsen har ansvaret för arbetsmiljöplan invändigt.

9. Nästa möte

20-03-06 kl 09.00 Hestrastugan

10. Avslut

