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Genomförda större underhålls- och investeringsåtgärder över åren 

1978 - En omfattande ombyggnad sker, med sammanslagning till större lägenheter. 

2000 - En bostadsrättsförening bildas som köper in byggnaden och övertar tomträtten. 2002 

Vindsombyggnad till 6 nya lägenheter. En ny lägenhet i suterrängplan och 

utökningar med förrådsutrymmen. I samband med detta har ett omfattande underhålls- och 

förnyelsearbete skett, bl.a. en ny takbeklädnad över långskeppet, målning av övriga 

takplåtar, nya varvtalsstyrda frånluftsfläktar samt nytt hissmaskineri inklusive styrsystem. 

2003-4 - Installering av ny undercentral för fjärrvärme och montering av ny 

tryckstegringspump för tappvatten. 

2005 - Balkonger byggs till de flesta lägenheterna enligt beviljat bygglov. Omputsning och ny 

färgsättning på fasaden samt ommålning av fönstren utvändigt och renovering och målning 

av portarna. 

2005 - Hisskorgarna rustas upp och gården designas om med nya planteringar och nytt 

markarbete. 

2012 - Trapphusen renoveras och ommålas. 

2016 - Cykel- och barnvagnsrum renoveras och förses med cykelliftar (D-porten) och avsats 

för barnvagnar (A-porten). 

2016-17 - Föreningslokalen renoveras och byggs om till övernattningslägenhet. 

2018 - delar av taket byts ut på grund av läckage. Två takfläktar byts ut och nya räcken till 

vindslägenheternas terrasser installeras. 

2019 - OVK färdigställs och energideklaration genomförs. Partiellt stambyte av en stam 

genomförs efter vattenskada på grund av en spricka i avloppsledning. 

2020 - Renovering av port mot gatan. Installation av nya LED-armaturer i portvalv och på 

fasad mot gården. Renovering av soprum. 

2020 - Korrigering av avrinning från vindsvåningsaltan i samband med partiellt stambyte 

Medlems information 

Ordinarie föreningsstämma ägde rum 2020-06-14. Föreningen hade vid årets slut 69 

medlemmar. Av föreningens 42 medlemslägenheter har 5 överlåtits under året. 

Föreningens fastighet består av ett flerbostadshus i 5 våningar med inredd vindsvåning, totalt 

43 lägenheter - 42 bostadsrätter, 1 hyresrätt och 2 lokaler med hyresrätt. I föreningen finns 

också en inredd gästlägenhet som medlemmar kan hyra till gäster och aktiviteter. 

Lägenhetsfördelning: 

6 st 1 rum och kök 

11 st 2 rum och kök 

15 st 3 rum och kök 

10 st 4 rum och kök 

1 st 5 rum och kök 

Den totala boytan är 3 661,5 kvm. I fastigheten finns två uthyrningslokaler med en total yta 

på 140 kvm. 
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