
Markarbeten 

I samband med de nya lägenheterna på Olivedalsgatan kommer även markarbeten att utföras. 

Varje lägenhet kommer att få en uteplats likt övriga lägenheter i markplan.  

 

För att säkra rampentrén till Linnégatan 70 i samband med dessa ombyggnationer måste den 

breda trappen tas bort.  Styrelsen övervägde att låta en smalare trapp vara kvar, men då 

ombyggnads kostnaderna för detta skulle uppgå till ca 80 kkr. Beslöt styrelsen avstå.  

Den lilla trappen vid mitten av gården mot Olivedalsgatan berörs el.  

 

Mellan uteplatserna kommer buskar att planteras förutom utrymmet mellan de utstående 

balkongerna där det istället blir gräsmatta utanför uteplatserna. Detta främst för att 

byggställningar ska kunna placeras här om behov skulle uppstå.  Markarbetena kommer att 

vara slutförda vecka 16 2006. Askims Trädgårdsanläggningar kunde presentera den bästa 

offerten och har fått arbetet.  

 

Fasadtvätt gården Övre Husargatan  
Under våren kommer fasaden mot gården längs Övre Husargatan att högtryckstvättas. 

Ambitionen är att ha detta klart innan ”säsongen” börjar. I samband med arbetet kommer 

styrelsen ha fastställt maxhöjd på de träd och buskar som finns i balkonglådor. Beslutet kan 

innebära att vissa buskar måste beskäras av medlem.  

 

Översyn av gården  
I och med att gården blir ombyggd längs Olivedalsgatan kommer även belysningen att ses 

över. De globala armaturerna på väggen vid de gamla dagisen kommer att bytas. Sandlådan 

kommer att tas bort och ersättas av cykelställ. Klätterställningen ska flyttas.  

I förlängningen på detta har styrelsen för avsikt att se över gården även på den övre delen. 

Hela lösningen med pergolan ifrågasätts, liksom dagens mycket stora sandlåda. Styrelsen har 

redan varit i kontakt med den arkitekt som en gång ritade gården och lyssnar på dennes 

kommentarer om ambitionen av att skapa en rymdkänsla på gården. Sandlådan kommer 

troligen att flyttas.  

Samtidigt finns önskemål om ytterligare en boulebana, förändrade och mer inbjudande 

uteplatser/möbler och något annat vid spetsen av gården mot Linnéplatsen.  

 

Ombyggnad av återvinningsrum  
I samband med ombyggnationen av daghem till lägenhet frigörs ett förråd i direkt anslutning 

till återvinningsrummet Olivedalgatan 4. Här planerar styrelsen att avlägsna väggen mellan 

rummen och skapa en större återvinningsstation där även glas ska kunna återvinnas. Renova 

kommer även att därefter kunna hämta soporna direkt från gatan vilket även påverkar ger oss 

en något lägre hämttaxa. Likartade rumssammanslagningar finns även för soprummen på 

Övre Husargatan. Lösningarna innebär visserligen färre väggar, men i gengäld en effektivare 

hantering både för medlemmar och för Renova.  

 

Ombyggnation av affärslokal  
JÅS Storkök har en mindre lokal i föreningen. De har dock beslutat sig för att flytta. Styrelsen 

har beslutat släppa hyresgästen från kontraktet mot att överta lokalen. Byggnadslov är beviljat 

och lokalen kommer att byggas om till en enrumslägenhet och därefter säljas. Lägenheten blir 

på ca 50 kvm. I och med denna ombyggnad har föreningen 313 lägenheter.  

 


