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Byte av lägenhetsdörrar och låssystem

ØBakgrund till dörrbytet.

ØVåra nya dörrars prestanda och utseende.

ØBygglovsbeslut från kommunen.

ØBytet av dörrlås.

ØProjektets tidsplan.

ØProjektets ekonomiska plan.

Innehåll
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Bakgrund.
ü Stort underhållsbehov.

ü Ökar brandsäkerheten. 

ü Höjer säkerheten i allmänhet.
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Dörrarnas prestanda och utseende.
ü Daloc säkerhetsdörrar.

ü Loftgångar: Säkerhetsdörr y 43     Loftgångsdörr

ü Trapphus: Säkerhetsdörr s 43

ü Förändring av husens fasader: Nya fasader

Klicka på blå länkarna för vidare presentation
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Bygglovsansökan.
Ø Beslut från kommunen 2018-06-26
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Bytet av dörrlås
ü Genomförs av Larsek i Enköping.

ü Ett mekaniskt låssystem med hårdnycklar.
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Projektets tidsplan.
ü Offertunderlag utskickade.          2018-12-18

ü Offertsvar inskickade .                  2019-01-21

ü Läsning av inlämnade offerter.   2019-01-25

ü Föreningen skriver kontrakt.        2019-02-01

ü Tidigast byggstart. 2019-04-04

ü Projektet klart. Maj 2019
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ü Totalpriset beräknat till runt 2.000.000 kr.

ü Cirka 1.300.000 kr från egen kassa.

ü Lånelöfte från Handelsbanken Enköping upp till 700.000 Kr.

ü Lånets exakta summa vet i april/maj. 

ü Amorterar nu 350.000 kr/år på nuvarande lån.

ü Extra lånet återbetalat på 2 år.

ü Fönsterbytet startas inte innan detta lån är återbetalat.

Projektets ekonomiska plan.
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FRÅGOR?
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Frågan för stämman att ta ställning till.

Kan styrelsen beviljas mandat att byta 
lägenhetsdörrar och lås enlig redovisad 
plan och ta banklån upp till 700.000 kr 

för att delfinansiera projektet?
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Knappsatser på ytterdörrar till Fastigheterna.

Ø Monteras när dörr och låsbytet är klart.

Ø Detta för att fokusera på en sak i taget.



 



 

• Ek-färgat laminat på utsidan. 

• Vitmålad insida för bättre ljus 

i hallen. 

• Titthåls öga med vidvinkel. 

• Mekanisk ringklocka. 

• Dörrbroms. 

• Säkerhetsbygel vid öppning. 
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