Beslut på delegation stadsfastigheter, juni och juli
1. Ärende upp till 15 miljoner kr

Stadsbiblioteket, ombyggnad toaletter
Projektet består av att öka ytterligare 3 offentliga toaletter på entréplan samt ombyggnad
av alla offentliga toaletter, förutom på barnavdelningen som därför ombyggnad gjorts i
närtid. Anpassning görs även av garderoben som används till bokutlämning.
Tidigare ansökt: 320 tkr
Denna ansökan: 3 680 tkr
Totalt: 4 000 tkr
Elinelund parkering
Med anledning av den paviljongetablering som ska genomföras på befintlig parkeringsyta
vid Elinelundsskolan behöver där en ny, tillfällig parkering anläggas för
skolverksamheten tills att befintlig parkering återställts. De befintliga parkeringsplatserna
ska ersättas och utökas med 25 parkeringsplatser, vilket blir totalt 50 parkeringsplatser.
Tidigare ansökt: 200 tkr
Denna ansökan: 3 900 tkr
Totalt: 4 100 tkr
Mellanhedens IP, konstgräs
Fritidsförvaltningen har beställt en rivning av befintlig konstgräsplan och pad, med
anläggning av ny pad och nytt konstgräs vid Mellanhedens 11-mannaplan. Ny
konstgräsplan kommer byta från gummigranulat till sand. Innan markarbetena påbörjas
för omläggning av nytt underlag, kommer också samtliga belysningsarmaturer bytas ut till
LED-armaturer. Samtliga tillhörande elskåp och ledningsdragningar kommer också bytas
ut.
Tidigare ansökt: 450 tkr
Denna ansökan: 7 100 tkr
Totalt: 7 550 tkr
Heleneholm Arkiv
Ombyggnad av konferensrum till arkiv på begäran av ASF på bef hyrd yta.
Tidigare ansökt: 300 tkr
Denna ansökan: 2 700 tkr
Totalt: 3 000 tkr
Lindeborgsskolan utemiljö
Lindeborgsskolan uttrycker ett behov av att investera i en multisportarena för den del av
skolgården högstadiet nyttjar. För årskurs F-3 är idag aktiviteter som vänder sig till denna
ålder placerad på fel sida av skolgården i förhållande till lokalerna. Utrustning flyttas,
renoveras och rustas upp enligt ök. Ny fallskyddsyta anläggs samt ett uteklassrum i
område av skolgården där fd förskola tidigare var lokaliserad.

Tidigare ansökt: 0 tkr
Denna ansökan: 2 500 tkr
Totalt: 2 500 tkr
2. Investeringsunderhåll

Kirsebergsskolan, renovering toaletter
Det har tillkommit fler wc som ej togs upp i befintlig projektanmälan. Toaletternas
ytskikt och sanitet är sliten då den är från 1997 då skolan totalrenoverades. Projektet
avser bland annat ny sanitet med vägghängda wc för att underlätta städning, fast
installerade sensorstyrda blandare, ny granitklinker med hård fog på golv.
Tidigare ansökt: 1 800 tkr
Denna ansökan: 310 tkr
Totalt: 2 110 tkr
Baltiska hallen utökning arenagolv
Fritidsförvaltning har ändrat sig gällande konstruktionen av golv efter att entreprenören
är upphandlad. Den nya golvkonstruktionen kommer hanteras som en ÄTA, således
ansöker vi om utökat budget för att täcka merkostnader.
Tidigare ansökt: 11 910 tkr
Denna ansökan: 1 417 tkr
Totalt: 13 327 tkr
3. Reinvestering

Kullavången
Reinvestering, 3 850 tkr - Förstärkning av golv under trappa, efter sättningar i trappan,
renovering av trappan samt återställning. Riktning, förstärkning samt sanering av golv
samt återställning.
Investeringsunderhåll, 1 555 tkr – EL, VVS, Bygg:
Ventilation: Byte av ventilationsaggregat (360 tkr)
Tidigare ansökt: 3 000 tkr
Denna ansökan: 2 405 tkr
Totalt: 5 405 tkr

