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Underhålls- och 
investeringsplan 2022 

 
Denna investerings- och underhållsplan innehåller inga datum när olika punkter skall vara 
genomförda, däremot ger numreringen en vink om hur pass nödvändig punkten är. 

Beroende på omständigheter kan styrelsen behöva fatta beslut som kastar om ordningen och 
genomförandet. 

De stora projekten kräver förberedelser och troligen förankring på årsmöte, därefter 
projektplanering och ansökan av bidrag från kommun och fonder innan de kan genomföras, 
ledtiden torde vara ett par år. 

Små projekt är lättare att genomföra, men bidragsansökan bör om möjligt göras före 
projektstart. Genomförandet av dessa projekt beslutas av styrelsen. 

Förbättringar är sådana som kan genomföras under året där styrelsen kan fatta beslut om 
genomförande. 

 

ÖRJANSGÅRDEN 

Stora projekt 

1. Gräva för kommunalt vatten och fiber 
2. Bergvärme 
3. Ytbehandla taket för att minska mosspåväxten 

Små projekt 

1. Renovera färdigt köket 
2. Mura upp väggar i grovköket och montera VV-beredaren på väggen 
3. Ny värmepump 
4. Måla om hela Örjansgården 
5. Nytt fönster i Ledarrummet (samtidigt som nya fönster till lägenheten 
6. Ny huvudentré inkl ramp 
7. Nytt brandlarm, kanske även inbrottslarm 
8. Nytt nyckelsystem, tagg som kan aktiveras och inaktiveras 
9. Nya ytskikt på trappan inne 

Förbättringar 

1. Öppnaspisen i scoutlokalen 
2. Laddmöjligheter i Scoutlokalen 
3. Skymningssrelä för utebelysningen 
4. Bättre belysning i Stora salen 
5. Regnskydd på skorstenarna 
6. Färdigställande av toaletten  
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LILLASTUGAN 

Stora projekt 

1. Byta ut fönster mot treglas 

Små projekt 

1. Ny entré med försäljningsmöjligheter genom fönster på Valborg 
2. Göra färdigt logementet 
3. Göra färdigt elen 

Förbättringar 

1. Måla hela stugan  
2. Kitta och måla om fönster 

 

 

LÄGENHETEN 
 

Stora projekt 

1. Renovera toaletten, inkl egen tvättmaskin 
2. Egen elmätare för lägenheten, för debitering av förbrukad el 
3. Byte av fönster till treglas 
4. Renovering av kök 

Små projekt 

1. Utekontakt för motorvärmare (efter egen elmätare) 

Förbättringar 

1. Bygga en stenlagd uteplats med skyddspaljé mot parkeringen 
2. Egen strömbrytare till utebelysningen 
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UTEMILJÖN 

Stora projekt 

1. El till Valborgsbodar 
2. Markberedning vid valborgsbodarna 
3. Ytterligare en valborgsbod 
4. Fylla ut parkeringen ytterligare och mot Huskvarna, flytta stenbord och flaggstång 
5. Solceller 
6. Amfiteater  

Små projekt 

1. Lägga grus vid eldplatserna  
2. Bygga vindskydd vid eldplatserna 
3. Ny belysning runt Örjansgården 

Förbättringar 

1. Större plattläggning under uteborden 
2. Renovera valborgsbodar 
3. Förbättrade bänkar vid Lägerbålsplatsen 
4. Bättre skyltar till området 

 

 


