
Här publicerar vi bilder som visar hur vårt klubbhus växer fram. 

I dag den 18 februari 2016 har vi fått slutbesked från byggnadsnämnden!!!!!!! 

Det innebär att stugan är klar för användning, inte att vi är fullständigt klar med densamma. 
Men ett stort steg framåt! 

Idag skriver vi den 10 februari och här kommer en lite längre redogörelse. 

Stugan är nu i det närmaste klar för besiktning. Tid för slutbesiktning är bokad den 16 februari 
och bara några smådetaljer återstår för att den ska kunna genomföras. I stugan återstår dock 
en hel del arbete med slutfinish, köksattiraljer, gardiner, teknik, möbler med mera. Vi räknar 
dock med att börja kunna använda stugan fullt ut inom kort. 

Den 19 mars har vi en klubbdag som också kommer att bli officiell invigning av stugan för 
klubbmedlemmar. Vi kommer senare under våren att ha ett Öppet Hus för alla intresserade i 
Sigtuna med omnejd.  

 

2016-02-10. Utrymningskyltar på plats liksom hela larmanläggningen för brand 



 

2016-02-10. Takprojektorn monterad! Vi får en högklassig ljudanläggning med radio och CD 
samt koppling till strömmande tjänster på Internet. 

 

2016-02-10. I entréhallen finns en sjukvårdsstation med hjärtstartare, förbandsstation och en 
bärbar bår. 



 

2016-02-10. Här hittar vi också brandsläckare och brandfilt, ytterligare en brandsläckare finns 
monterad i hallen på övervåningen. 



 

2016-02-10. I städskrubben har monterats larmanläggning med batteribackup. På bilden ser vi 
också handdukstorkaren på plats. 



 

2016-02-10. Toaletten i entréhallen är också den helt klar. 



 

2015-11-12. Micke och Tommy monterar ihop larm och elskåp 



 

2015-11-12. Montering av larm slutförd. Här sätter Per upp brandlarm? i taket i storstugan. 



 

2015-11-03. Trappräcket målat och klart. Uno kollar att det håller att luta sig emot (och pustar 
ut), B-O tog bilden 

 

2015-10-26. Fasadskylten monterad. Saknas två prickar över i:n men man ser i.a.f. hur det 
kommer att bli. Skylten kommer att bli belyst och den testbanderoll vi hade på plats tidigare 
kan vi utnyttja på tävlingar etc. 



 

2015-10-06. Stort steg klart idag. De här grabbarna har justerat in ventilationsanläggningen 
och därmed gjort klart det sista vad avser den och därmed ytterligare en sak som är klar inför 
slutbesiktningen. 

 

2015-10-06. Köket är också inne på slutspurten. Hans monterar skåpluckor. 



 

2015-10-06. Altanbygget på väg att bli klart. Uffe och Bosse skruvar, Uno och B-O har också 
byggt. 

  

2015-10-06. Bokhyllorna på östra väggen i storstugan har påbörjats. Här återstår dock en del 
el-arbete innan det kan slutföras. 



 

2015-09-23. Ytterligare ett steg mot slutförande - nu genom att den nödvändiga nödutgången 
från övervåningen är på plats. Återstår räcke samt lite målning dock. 



 



 

2015-09-15. Lucköppningen mellan köket och storstugan är klar och bänkskivan på 
underskåpen vid luckan har kommit på plats med monterad vask. 

På övre bilden ses de första pålagda golvbrädorna i ek-mönstrat högtryckslaminat. 



 

2015-08-27. Idag på morgonen blev det lättare att komma upp på övervåningen då den 
måttbeställda trappan monterades. 



 

2015-08-27. Köksutrustningen börjar komma på plats. Micro och ugn samt diskmaskin har 
hittat sina platser. 



 

2015-08-27. El dragningen pågår för fullt. Här ser vi att kabeldragningen är klar i storstugan. 

Här kommer en lite längre rapport. På bilderna nedan daterade 2015-08-08 ser ni längst ner 
köksfläkten på sin plats. Vi ser också kranen som sitter vid serveringsluckan (med tillhörande 
vask). Till den här kranen kommer vi också att koppla den nya kaffemaskinen som Hans 
anskaffat. Den VÄLDIGT raka dörren till köket är också på sin plats (fråga B-O eller Uffe L 
varför den är så rak). Direkt här nedanför ser vi elskåpet som Micke fått på plats på väggen i 
städskrubben samt hur det ser ut på baksidan med alla kablar. 

Nu närmast är det just kabeldragning som kommer att ske. Micke och Per kommer att 
fortsätta dra kablage denna vecka med ambitionen att få belysning och kontakter att fungera. 
Besiktning av imkanal till fläkten sker 28 augusti och igångsättning och OVK-besiktning av 
ventilationssystemet är beställd. 

Trappan till övervåningen har man varit och slutmätt och den kommer eventuellt redan denna 
vecka. Martyn jobbar med att få utrymningstrappan på baksidan på plats. 

I stugan i stort återstår naturligtvis många saker innan den är helt klar men nu börjar det mer 
och mer att handlar om detaljer. Stora saker som återstår är att slutföra eldragningen och 
koppla allt, lägga golvet i storstugan samt att slutmåla på några ställen. Handikapptoaletten 
och altanen på utsidan ska vi också försöka få klara innan vintern kommer. 

Snart dags för storstädning till vilken jag hoppas vi kan få ett gäng frivilliga till!! 



 

2015-08-08 



 

2015-08-08 



 

2015-08-08 



 

2015-08-08 

Från vattenledningarna i plattan till huvudvasken och diskmaskinen på andra sidan i köket är 
extra vattenledningar dragna via taket till en armatur bredvid luckan mot storstugan. Här blir 
det en mindre vask och det finns också en avstängningsventil med slang för kallvatten till 
kaffemaskinen som skall stå till vänster om vasken. 

 

2015-08-08 



 

2015-08-08 

 

2015-07-25. Köksskåp för ugn, micro, diskmaskin och diskho på plats 



 

2015-07-25. Taket i köket klart! 

 

2015-07-25. Köket börjar ta form - Hans har fått flera skåp på plats. 



 

2015-07-14. Sista brädan i taket på storstugan på plats. Uttag för el till projektor, nätverk och 
högtalare samt brandlarm kan ses  



 

2015-07-13. Trapphuset är under pågående arbete där B-O och Ulf nu försöker att göra klart 
allt med tapetsering m.m. så att trappan kan monteras när den kommer i mitten av Augusti. 
Trappan är beställd från ett företag som varit på plats och tagit mått.  



 

2015-07-12. Martyn har påbörjat monteringen av utrymningstrappan på baksidan. Vi ser 
gjutningen för stolpen som ska bära trappan. Stolpen ligger f.ö. på marken bortanför 
gjutningen. 



 

2015-07-12. Väggskivor (Fibo-Trespo) på ytor i köket som ej skall täckas av skåp börjar 
komma på plats. 

 

2015-07-15. Installationerna i kökstaket klara: Ventilationsrör, imkanal, elledningar och 
"lamppottor". (Bilden tagen rakt upp från golvet). 



 Imkanalen inspekterades och blev godkänd 2015-08-28. 

 

2015-07-01. Nu ligger fokus på köket där väggarna nu är klara för att montera skåp och övrig 
köksutrustning  

 

2015-06-30. Väggarna är så när som på lite lister klara 



 

2015-06-30. Hela taket färdigklätt med takpanel. Återstår bara en nockbräda där kontakter, 
larm, Internetuttag och projektor ska monteras. Alla hål är för spotlights som ska monteras. 



 

2015-06-09. Här har man fått upp ett par rader takbrädor och man kan börja ana hur det 
kommer att se ut. Hålen är för pendelbelysningen över varje bord som är tänkt att stå framför 
varje fönster.  

 

2015-06-09. Bosse målar på och B-O kapar takbrädorna raka så skarvarna blir så fina som 
möjligt  



 

2015-06-09. Bosse målar storstugans vägg mot köket. Övriga väggar är nästan färdigmålade!  



 

2015-06-09. Uno och B-O monterar  

 

2015-06-09. Uffe och Marita laserar brädor till taket i storstugan. Fint sommarväder! 



 

2015-06-07. Golvet lagt i köket, fogat och klart så Hans kan påbörja montering av skåp. 



 

2015-06-07. Väggarna klara på norra, västra och södra sidan av storstugan. Väv på plats och 
målning påbörjad. 

 

2015-06-07. All el och burkar för belysning på plats i storstugan. Nu väntar takpanel! 



 

2015-04-18. Arbetet i storstugan går vidare. Två väggar klara för spackling och tapetsering 
med väv. I taket har det också reglats upp för takpanel, kommer att bli vitt spontat tak. 
Återstår utplacering av belysning och lite eldragning så kan vi börja sätta upp den. 



 

2015-04-08. Även i köket har arbetet påbörjats. Hans ansvarar för installationen av skåp och 
teknik där. Här ser vi dragning i taket av frånluftsventilation och några lösa rör som ska bli 
imkanal för köksfläkten. 



 

015-04-08. Klart med eldragning på norra och västra väggen så nu har B-O och kompani 
påbörjat täckning av väggarna 

 

2015-04-04. Här har elektrikerna påbörjat installationen i storstugan 



 

2015-04-04. Så här kommer det att se ut på utsidan när det är klart, avluftning till vänster och 
tilluft till höger 

 

2015-04-04. Håltagning efter det att hålet flyttats 



 

2015-03-02. Håltagning för uteluft och avluftning på gång i ventilationsrummet. Vi stötte på 
en balk och måste flytta ett hål åt sidan. 



 

2015-03-02. Nu börjar vi så smått i storstugan och köket. Här ser vi takregling i köket 



 

2015-02-27. Samtliga dörrar och lister på plats på övervåningen. Här ser vi säkerhetsdörren in 
till kontoret. 



 

2015-02-27. Här har vår snickare Uno fått en lustig reflex rakt över nosen. B-O bakom 
kameran :-) 



 

2015-02-13. Vi anlitade en firma från Uppsala, BT Ventilation, för att slutföra arbetet med 
ventilationstrummornas anslutning till aggregatet. Här ser vi anslutningarna som ska ut genom 
väggen med motordrivna spjäll. 



 

2015-02-13. Anslutningar till mötesrummet och datarummet 

 

2015-02-13. Anslutningarna ner genom golvet går till kanaler på nedervåningen. 



 

2015-02-13. Luftdon i datarummet 

 

2015-02-02. Ventilationstrummorna i köket för tillluft i storstugan monterade och klara! 



 

2015-02-02. Helena och Ove tapetserar datarum och allrummet på övervåningen 

 

2015-02-02. Så här ser det ut nu på övervåningen 



 

2015-02-02. Uno sågar till lister för fönster på övervåningen 

 

2015-02-02. Dambastun i det närmaste klar. Återstår bara skydd runt bastuaggregatet nu. 



 

2015-02-02. Detsamma gäller herrbastun! 

 

2015-02-02. Rostfria stålkanter monteras på utsatta hörn i damernas omklädningsrum. B-O 
måttar in. 



 

2015-01-18. Och så blev det ljust i Stugan! 



  



 

2015-01-18. Herrarnas duschrum 



 

2015-01-18. Hur var det nu? Blev vinkeln rätt? 



 

2015-01-03. Hans och Roland monterar takstos för avloppsventilation på översta taket. 



 

2015-01-02. Uffe och B-O monterar takskivor i mötesrummet på övervåningen. Även här 
börjar vi bli klara! 

 

2015-01-02. Micke monterar vp-rör för allt el, många blir det! 



 

2014-12-31. Damernas, här ser vi också foder på plats vid ingången 

 

2014-12-31. Herrarnas omklädningsrum är mer eller mindre klart, fattas lite krokar, belysning 
och lite slutmålning. 









 
 

 

2014-12-09. Det händer saker i stugan. Här är en serie bilder över den senaste veckans 
framsteg 



 

2014-12-01. Städskrubbens utslagsback på plats. Tyvärr visade det sig att en duschblandare 
inte höll tätt (vilket vi befarade efter problem att montera den) så vi kunde inte slå på vattnet. 
Nu måste vi troligen öppna upp väggen vid duschblandaren och göra om allt. 

// Dagen efter lyckades vi täta utan att öppna upp väggen så nu har vi kallt och varmt vatten i 
halva stugan // 



 

2014-12-01. Här är en del bänkar på plats 



 

2014-12-01. Här ligger brädor som ska användas till bänkar i omklädningsrummen på tork 
efter slip och lack 



 

2014-12-01. Här är dörren in till herrarnas bastu. Även dambastun har fått dörr idag 



 

2014-12-01. Första dörrarna på plats, den här går till toaletten i herrarnas omklädningsrum 



 

2014-11-25. Hans monterar vattenrör till kran i städskrubben 



 

2014-11-25. Bastubyggandet börjar närma sig slutfasen 



 

2014-11-09. Städskrubben har fått sitt ytskikt och kopplingen för vatten på plats. Här återstår 
utslagsback och lite rördragning till kran. 

Inom kort kan vi troligen slå på vattnet i den norra delen av stugan och få igång toalett och 
handfat. 



 

2014-11-09. Tre "fogisar" i full aktion i herrarnas duschrum 

 

2014-10-29. Idag har arbetet fortsatt med fogning och läggning av klinkers. Här ser vi också 
att duschblandarna kommit på plats i damduschen 



 

2014-10-28. I dambastun har nu två väggar slutförts och den tredje på god väg att bli klar 

 

2014-10-28. Damernas skorum är också i det närmast klart. Återstår även här burk för armatur 
och lite justeringar av ventilationstrummorna 



 

2014-10-28. Micke och Per har under kvällen dragit klart all el i taket i herrarnas skorum. 
Återstår bara burk för armaturen. 



 

2014-10-28. Herrbastuns golv klinkrat och klart, återstår fogning (och lite klinkertvätt) 



 

2014-10-26. Och så här glada var de när de nästan var klara. Här ser vi också Uno's pågående 
arbete med bastupanelen i bakgrunden 

 

2014-10-26. Baksidan på två "fogisar" i dambastun 



 

2014-10-26. Här ser vi en huvudlös Roland som skruvar upp reglar 



 

2014-10-26. Lars-Göran arbetar med att montera takreglar 



 

2014-10-26. Idag var det en större arbetshelg i stugan! Här ser vi Pelle och Janne skära till 
gipsskivor. På plats under dagen var också B-O, Ulf L, Hans, Roger, P-O, Roland, Marita, 
Åsa, Pelle, Lars-Göran, Janne, Börje och Bosse (som motionerade röjsågen längs spåren) 



 

2014-10-20. Även i damduschen sitter alla klinkers på plats! 



 

2014-10-20. Klinkers på plats i dambastun. Nu kan vi snart börja med panel på väggarna 



 

2014-10-17. Här ser vi Helena Gustavsson tapetsera entréhallen 



 

2014-10-17. Östra delen av damernas omklädningsrum färdigklinkrad 



 

2014-10-17. Klinkersättning i damernas dusch 



 

2014-10-17. Nu har klinkersättningen kommit igång. Här ser vi en vy från damernas dusch in 
i dambastun 



 

2014-10-06. Provläggning av klinkers kring brunnen i bastun. Blir mycket tänkande innan 
man kan sätta igång med att faktiskt sätta klinkers men nu är man klara att sätta igång. Det 
blir mindre klinkers runt brunnarna för att det är lättare att lägga fall då 



 

2014-09-27. Hans monterar skivor i herr wc:n. 



 

2014-09-27. Ventilationstrummorna nu dragna igenom WC för att fortsätta in i köket och 
allrummet 



 

2014-09-27. Golvet i båda duscharna primat med våtskydd och ska nu bara täckas två gånger 
med tätningsmassa för att sedan täckas med klinkers 



 

2014-09-27. Och så här ser det ut när ventilationsdonen kommit på plats 

 

2014-09-24. I damduschen har alla skivor redan monterats i taket 



 

2014-09-24. Montering av takskivor i herrduschen har påbörjats 

 

2014-09-24. Monteringen av toaletterna i omklädningsrummen går vidare 



 

2014-09-20. Idag har det tagits ett stort steg närmare en delbesiktning av stugan då Tommy L, 
Johan K, Micke J, Janne M, B-O, Hans och Roland med gemensamma krafter lyft 
ventilationsaggregatet på plats. 



 

2014-09-12. Det synliga ventilationsröret i herrarnas omklädningsrum är nu målat 

 

2014-09-10. Fogning av kakel har startat. Här är Ulf och B-O i full gång med detta i damernas 
duschutrymme. Fogen blir lite ljusgrå. 



 

2014-09-10. Monteringen av vattenkassetterna till de vägghängda toaletterna provas ut av 
Hans 



 

2014-08-30. Så här lite återstår innan all kakling är klar i damernas duschrum 

 

2014-08-30. Kakelsättningen i herrarnas dusch är nu helt klar. Återstår bara fogning 



 

2014-08-30. Den rektangulära ventilationskanalen börjar komma på plats. Håltagningen till 
köket är klar 

 

2014-08-30. Kottlingar för bastulavarna på plats. Nu är det dags för panel i båda bastuna 



 

2014-08-26. Panik! Panik! Vatten i hela stugan efter att radiatorerna på övervåningen av 
misstag börjat fyllas. Det här fotot är taget efter det att vi fått undan det värsta. Fanns ingen 
tid att fota innan! 

 

2014-08-26. Med hjälp av vattendammsugare och rakor fick vi undan vattnet inom 2 timmar. 
Byggfläktar och avfuktare var på plats innan kl. 22 på kvällen. 



 

2014-08-26. Så här såg det ut i slutet av saneringen. På morgonen den 27 var vi där och 
fuktmätte i syllar och även om det fortfarande var fuktigt så hade det torkat upp ordentligt. 
Återstår att se om vi behöver sanera något! 

 

2014-08-18. Kakelsättning i full gång! 



 

2014-08-10. Vi har satt upp en utskrift av tänkt skylt på stugan för att se att den får plats och 
passar. Efter beslut ska en plåtskylt beställas och sättas upp. 

 

2014-08-10. Målning av omklädningsrummen pågår för fullt. Här är en fondvägg i herrarnas 
omklädningsrum 



 

2014-08-10. Och motsvarande vägg i damernas 

 

2014-08-10. Mötesrummet på övervåningen har börjat kläs med gips på väggarna 



 

2014-08-10. Ventilationstrummorna är nu på plats i hela dusch- och omklädningsdelen. Här 
ser vi några i taket på damernas omklädningsrum. De kommer inte att synas när vi är klara då 
ett innertak kommer att dölja dessa. 



 

2014-07-17. Allt kakel och klinkers bars raskt in under torsdagsmorgonen. Totalt 4 ton bars in 
i stugan så det inte skulle försvinna 



 

2014-07-17. Börje tar igen sig efter allt bärande. På plats var också LOA och B-O (som 
fotade) 



 

2014-07-07. Uffe betraktar teknikrummet efter det att Gerhard och hans medhjälpare lyckats 
med konststycket att baxa in dessa (den stora väger 400 kg) och fått plats med dem. Trångt 
blir det men det gör ju inget. Vi ser den vita bergvärmepumpen på vänster sida, sedan en 700 
liters varmvattentank och längst till höger står en varmvattenberedare som har en elpatron 
inmonterad. 

Det här ska räcka till många duschar! 



 

2014-07-07. Fönsterfoder på plats, allt är klart för målning nu av väggarna i 
omklädningsrummen. Marie ska fixa färg i rätt kulör och sedan är det bara att stryka på! 



 

2014-07-07. Hela innertaket i höga delen klar i herrarnas omklädningsrum. Vi ser också ett 
vp-rör som tillhör brandlarmsinstallationen. Under skivorna döljer sig skyddslådor där 
takbelysningen ska monteras. Se tidigare bild längre ner! 

 

2014-07-03. Första ventilationsrören på plats, dessa går till teknikrummet och dambastun. 



 

2014-07-02. Montering av takskivor har startat. Dessa har B-O och Uffe satt upp i herrarnas 
omklädningsrum 



 

2014-06-29. Tapetseringen av väggarna i omklädningsrummen gjordes i helgen. Här ser vi 
Ulf och Johan i arbete 



 

2014-06-29. Åsa och J-O kollar att våderna sitter rätt 



 

2014-06-29. Resten av arbetsgänget som jobbade i helgen 



 

2014-06-19. Efter nästan två års avstängning av ingående vatten är huset nu åter anslutet och 
den första vattenstrålen rinner i teknikrummet. Vi har nu också tillgång till vatten 
på ytterväggen där den kommande skotvätten skall vara. I resten huset återstår mycket 
installationsarbete innan vattnet kan flöda där. 



 

2014-06-17. Här har snickarna fått upp en av brädväggarna som kommer att finnas i båda 
omklädningsrummen. Den som syns på bilden hör hemma i herrarnas omklädningsrum och 
kommer att målas skogsgrön. 



 

2014-06-02. Första våtrumsspärren på plats, denna i städskrubben för utslagsbacken 



 

2014-05-30. Idag har det varit full fart på stugbygget. Här ovan ser vi väggen i entréhallen 
mot omklädningsrummen. Som ni ser så återanvänder vi varje liten bit för att spara pengar! 



 

2014-05-13. Fördelarna för alla rör för kallvatten, varmvatten och golvvärme är nu på plats 
och inkopplade. 



 

2014-05-04. Arbetet går sakta framåt, i väntan på att det elektriska ska komma på plats så 
jobbar B-O och gänget på med de ytskikt som kan göras. Här ser vi en bild från damernas 
dusch där våtrumsskivor nu kommit på plats på två av väggarna. 

 

2014-04-05. Så här ser det ut när isoleringen är på plats. 



 

2014-04-05. Vattenrören monteras hela vägen för att uppfylla Säker vatten installation. 
Plåtarna ger automatiskt 160 c/c för att passa till duschblandaren. 

 

2014-03-23. Alla dörrar på framsidan. Fortfarande fel färg på den franska dubbeldörren som 
ska vara vit. Den ska dock målas om av WWL innan man är klar med den. //Vi ändrade oss 
senare och behåller den grå färgen på denna dörr// 



 

2014-03-23. Huvuddörren och dörr till HWC 

 

2014-03-23. Så här blir ytterhörnet med hörnfönstren på plats. 



 

2014-03-23. WWL på plats igen. Denna gång på blixtvisit men monterade samtliga 
ytterdörrar och fönster. Nu är skalet tätt!  

 

2014-03-14. B-O och Cobran i färd med att montera läkt i taket på herrarnas 
omklädningsrum. 



 

2014-03-14. Trots att WWL ännu inte slutfört sin del av bygget har vi påbörjat en del mindre 
arbeten inomhus på stugan. Här ser vi damernas omklädningsrum där väggarna är klara för 
ytbeklädnad och taket klart för montering av takskivor. 



 

2014-02-16 



 

2014-02-06. Lockpanelen är nu i stort sett på plats. 

 

2014-02-04. Alla paneler på plats, fattas bara lockpanel. Nu kan man verkligen se hur stugan 
kommer att se ut. Idag bytte man också stödet till pelarna på framsidan då de som suttit där 
tidigare var lite klena. 



 

2014-02-04. Baksidan från nordvästra hörnet 

 

2014-02-04. Baksidan västerut. Lockpanelen på plats på högre delen innan byggställningen 
monterades ner. Notera också att stupröret är på plats. Övriga stuprör väntar på att 
lockpanelen ska komma på plats. 



 

2014-02-04. Byggställningen monterades ner idag och här ser vi också att ståldörren till 
teknikrummet kommit på plats 

 

2014-02-01. WWL's byggledare på plats 



 

2014-02-01. B-O och Hans efter det att vi genomfört en inspektion av allt arbete inomhus. Vi 
hittade fyra mindre saker som ska rättas till innan vi är nöjda. För övrigt anser vi att WWL 
gjort ett bra jobb! 

 

2014-02-01. Vi hade ett hål i en av golvvärmeslangarna som lagats med hjälp av en 
skarvkoppling. Här står BO och Hans och ser hur provtryckningen utvecklar sig. 



 

2014-02-01. Hans konstaterar att WWL använder sig att hela långa plankor på baksidan så vi 
får ingen skarv. 

 

2014-02-01. Nästan hela baksidan är täckt vid lunchtid. 



 

2014-01-30. Det blev några dagars uppehåll i arbetet i väntan på ytterpanelen som 2014-01-29 
levererades färdigmålad från Estland. Det blir faluröd (S5040-Y80R) stående lockpanel runt 
hela huset. 

 

2014-01-22. Takplåt och hängrännor är nu på plats. 



 



 

2014-01-15. Husbygget har varit igång efter helgerna sedan fredagen den 10 januari. 
Takbräder och papp har kommit på plats och under presenningen framför huset skymtar 
takplåten. Det återstår för jobbarna från WWL att lägga på plåten, spika lockpanelen på 
fasaden, sätta in fönster och dörrar och en del arbete inomhus, men vi har blivit lovade att det 
blir klart under januari. Återstår att se! 



 

Nu tar byggjobbarna jul och kommer tillbaka den 7 januari för att slutföra bygget. Återstår 
innertak, avvattning, takplåt, fasadbrädor samt dörrar och fönster. 

Vi ska under morgondagen ställa in avfuktning och värmefläktar. 

I går hade vi också taklagsfest så nu hänger en krans på bygget. På taket har BO också fått 
upp en julgran! 

 

2013-12-20. Taket mer eller mindre på plats. 



 

Sent på eftermiddagen är det mesta på plats, så här mörkt är det redan strax före 15. Årets 
kortaste dag är i övermorgon. Liksom för stugan nalkas ljusare tider. 

 

Här ser vi "the rat net" som skall hindra mössen från att ta sig innanför ytterpanelen 



 

Här ser vi en takmodul lyftas dit, denna täcker damernas omklädning. 

 

2013-12-19. Torsdag. Taket börjar komma på plats - regn är utlovat till kvällen så det 
brådskar 



 

Vy från baksidan 

 

2013-12-18. Onsdag. Övervåningens pusselbitar lyfts på plats. Under dagen hinner man också 
med golv på övervåningen och lyfta upp vårt nya ventilationsaggregat så vi slipper kånka det 
uppför trappan (250 kg) 



 

Här är ytterväggen till damernas omklädningsrum på väg mot västra gaveln innan felet 
upptäcks och den omdirigeras till rätt plats. Sedan en blick över omklädnings- och duschdelen 
av huset utan innerväggar. Nertill vänster kikar vi in genom ingångarna till herr-och 
damavdelningarna från entréhallen. Utifrån ser vi husets sydvästra hörn och anar de två stora 
hörnfönstren. 

 

Dagsljuset börjar skönjas och sista biten på norra väggen är på plats. Vi har tur med vädret, 
uppehåll och c:a 5 grader varmt. 



 

Klockan har passerat 8 och vi ser en del av ytterväggen vid herrarnas omklädningsrum lyftas 
på plats. 

 

Monteringen går väldigt fort. I snitt tar det 10 minuter för varje del! 



 

B-O övervakar så väggen till herrarnas omklädningsrum och herrbastun kommer på rätt plats! 

 

2013-12-17. 07:08 på tisdagsmorgonen och under strålkastarljus lyfts den första byggbiten på 
plats. 



 

2013-12-16. Den första leveransen för stommen har kommit från Lettland och arbetet på 
stommen börjar med att syllar för ytter- och innerväggar skruvas fast i grunden. 



 

2013-12-06. Sammanlagt 600 m kollektorrör har förts ner i de båda borrhålen för bergvärme 
och fyllts med 600 liter vätska. På vänstra bilden ansluts rören som leder in till huset med 
svetsfogar. Sedan markeras rörens läge i marken med gröna band och gropen fylls igen. 

 

2013-12-04. Vi har med markeringsfärg ritat ut de 96 ställen där golvvärmerören passerar 
under kommande innerväggarna. Detta för att förhindra att de som fäster innerväggarna i 
plattan råkar sätta en skruv genom något rör. 



 

2013-11-22. Strax efter lunchtid är gjutningen klar och ytan avjämnad. 



 

2013-11-22. Gjutning av grundplattan startar tidigt på morgonen. 



 

2013-11-18. I gryningen startar borrningen av två 150 m djupa hål för bergvärme. Kl. 18 är 
allt klart! Borren gör 45 m i timmen i berg. 



 

2013-11-13. Plattan nästan färdig för gjutning. Bilder från vänster: 

1) 250 kvm platta med armeringsnät. En dryg km blå golvvärmerör har lagts ut under nätet.  

2) Städrummet med fördelare för blå golvvärmerör och vatten/avloppsrör för utslagsback. 
Hitom städrummet kommer trappan till övervåningen att gå. 

3) Teknikrummet med rör för inkommande vatten, rör från borrhål för bergvärme, kall- och 
varmvattenrör ut i huset, fördelare för golvvärmerör och gula rör för elkabel. 

4) De långa rören till radiatorerna på övervåningen sticker upp i en snurra. 

5) Kall- och varmvattenrören till de fyra duscharna i dam- och herrduschrummet ses sticka 
upp ur plattans mitt. 

6) Det bruna röret längst fram skall förlängas upp genom yttertaket för avluftning av 
avloppssystemet. De gula rören för elkabel kommer från teknikrummet och går till en 
undercentral i städrummet. 



 

2013-11-02. Här har vår plattbyggare Joakim gjort isoleringen klar. Vi ser också fästskenorna 
för golvvärmerören. 

 

2013-10-24 08.25. Avloppsrören under plattan och kantelementen är på plats. Isolering med 
frigolitskivor pågår. Isoleringsskiktet blir 30 cm tjockt under större delen av plattan. 



 

2013-10-18 14.06. Nya avloppsrör med ny rensbrunn ansluts till kommunens avloppsnät. 



  

2013-10-14 11.04. Nytt markskåp för elmätare och ledningar in till det nya huset har 
installerats av Per Edlund och Mikael Johnson. Vattenfall skarvar ingående ledning, sätter in 
elmätare och slår på strömmen några dagar senare. 



 

2013-10-11 09.15. Hörnen för det nya huset sätts ut av kommunens tjänstemän.  

 

2013-10-09 08.47. Knacken går igång för att ta bort den gamla plattan och bereda plats för vår 
nya stuga. 


