Långsiktig underhållsplan
Underhållsplanen ligger med identifierade aktiviteter mot olika år. Varje år ligger
förebyggande underhåll med i våra planer (rensning, tömning, mindre justeringar etc.) och
omnämns inte här.
Varje år görs avsättningar med ca 4,5 milj kr för att bygga upp fonderna för underhåll.
Underhåll ska inte förväxlas med reparation – som är mer av en reaktion på olika typer av
haverier.
2017

Fokus ligger på färdigställandet av tak- och fasad och tillhörande gård, men
även en mindre översyn av entréer mot gata.
Vi kommer att använda alla våra underhållsfonder.

2018

Ekonomiskt sett ett år med låga kostnader. Och det är från 2018 vi bygger upp
våra fonder för större uttag 2020-23 samt 2031.
Under 2018 tror vi att det är dags för att byta flera av våra tvättmaskiner och
torkanläggningar. En översyn görs innan för att fastsälla verkligt behov.

2019

Även 2019 är ett år med mycket låga underhålls kostnader

2020 - 2023 För 2020 (och tre år framåt) ligger byte / uppjustering av våra hissar, dock är
det det verkliga behovet blir avgörande.
Hittills har vi kunnat flytta fram tidpunkten.
Oavsett start kommer vi att försöka hålla samman arbetet så att vi har samma
”årsmodell” på alla våra hissar. Varje hiss är beräknad att kosta ca 1 milj kr.
2021 - 2024 För den här perioden ligger en översyn av ytskikten i våra trapphus.
2026

Under 2026 tror vi att vi måste göra en uppgradering av våra ventilations- och
fläktsystem

2031

Under 2031 har vi planer på stambyten – det verkliga behovet är dock
styrande. Vid den här tidpunkten har vi gjort avsättningar och uttag över åren
så att vi har ca 30 milj kr i fonden för underhåll.
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