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Renoverings plan Lerums scoutkår 2015-2019 - senast reviderad 2018-08-16 Magnus Calén 1=Låg, 5 = Hög
Hus Vad behöver göras Kommentar / beskrivning Prioritering, 1-

5
Responsible

Dalaviken Lägga nytt taktegel/byta ut mot plåt eller 
papp.

Utred först vad som ska göras. Lisa M har kollat om mossan kan 
tas bort på befintligt tegel. Det går ej ty teglet bara flisar sönder 
sig./MC 2018-08

5 Magnus C

Dalaviken Byta ut utdömda elarmaturer i Gula 
husets sovrum

Material finnes på plats. 5 Magnus C

Dalaviken Laga skåp för verktyg i gula förrådet Styva upp lådor med plyfa! En del i vår strategi 'Att göra det lätt i 
vardagen, att fixa direkt när man ser och är på plats.

4 Magnus C

Dalaviken El och brandskyddsdokumentation Brandskyddsdokumenation: Stommen klar, ritnig återstår / 2016-08-
13

4 Ulf

Dalaviken Tvätta och måla om sovhuset 3 Magnus C

Dalaviken Bygga ytterligare en kanotstälning lika 
den som kan stå på släpkärran, galvat 
material.

På det sättet får vi upp förvaringen av ett par kanoter som nu ligger 
på marken.

3 Magnus C

Dalaviken Tvätta och måla gula förådet, utvändigt Åtminstonde att ta bort mossa och alger på nmest utsatta 
sidor/gavlar/delar vore bra att inledningsvis göra…

3 Magnus C

Dalaviken Tvätta och måla röda grindstugan, 
utvändigt

Åtminstonde att ta bort mossa och alger på nmest utsatta 
sidor/gavlar/delar vore bra att inledningsvis göra…

3 Magnus C

Dalaviken Måla och kitta fönster delvis klart, oändligt jobb 3 Magnus C

Dalaviken Ordna och sätta upp skylt/info om att 
gården tillhör Lerums Scoutkår

Skyltar/anslag i form av inplastade A4 är uppsatta 2017. Vore kul 
att sätta upp en större och mera snidad skylt.

3 Magnus C

Dalaviken Ordna rökkanaler i vindskydd Provat att böända upp en springa mellan takplank och balk, ca 2-3 
cm bred. Återstår att utvärdera om det räcker./MC 2018-04-01

3 Magnus C

Dalaviken Skräp bort från förfallna huset 3 Magnus C
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Dalaviken Bygga brygga för kanoter

Stenpirar läggs ut med befintligt material/sten från strandkanten. 3

Magnus C

Dalaviken Måla gula huset 2 Magnus C

Dalaviken Ny panel röda sovstugan, mot sjön Delar av pannel utbytt under 2017 i samband med insättning av 
nya// byte av fönser mot sjön.

2 Magnus C

Dalaviken Nytt tak i källaren på huvudbyggnaden Kontrollerat och kärnan verkar hård och fin. Golvet i sovrummet 
håller väl att hoppa på utan att det sviktar oroväckande./2016-10-
01//MC

2 Magnus C

Dalaviken Tvätta skrovet (invändigt?) på lilla kanoten 2 Magnus C

Dalaviken Bygga kanotförråd / tak över kanoter 1 Magnus C

Dalaviken Rensa upp och sten i viken och lägga ut 
som pirar

Magnus C

Riddarsten Ljudadsorbenter till stora lokalen i nya 
delen, mellan befitlig belysning i tak.

5 Magnus C

Riddarsten Larmet Fixa efter inbrott och säkerställ funktion - går att laga... Offert 
erhållen från Alarmic./2018-04//MC 5 Rolf/Lennart

Riddarsten Byta stävskenor på två kanoter Ligger på Riddargården, material finnes på plats 5 Magnus C

Riddarsten Extra nödutgång Behov av ytterligare skyltad/öppen nödutgång från gamla delen 
kollas upp av Ulf. I så fall planerat som via något av patrullrummen 

4 Ulf

Riddarsten El och brandskyddsdokumentation 4 Ulf
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Riddarsten
måla / klinkra golvet i källaren, första 
gamla dela, och kårförråd

hitta en lösning som gör det lättare att städa och underhålla; Johan 
på Interkakel som är förälder i föreningen är tipsad om behovet 
1612 // Ulf

3 Ulf

Riddarsten

Lägga igen gamla skorstenen inne i köket, 
ny ventilation från källaren via spirorör…

Offert beställd av Flodéns bygg av Ulf 1710. Alternativt; Foga om 
/mura om övre delen och behåll skorsten och kanaler som de är. 
Mindre och billigare men vi vinner då ej plats i kök och källare.

3

Ulf

Riddarsten

Monterna ner gammal el i hemvärnsdelen 
och fixa i pannrummet

Magnus, tror att Rolf gjort klart detta! // Ulf 3 Rolf

Riddarsten Nytt tegel till taken
Offert tas in från Flodéns bygg av Ulf. Utförs ev samordnat med 
skorstensarbete. Ej nödvändigt enl insprketion 1710 // Ulf 2 Ulf

Sundet Byta tak mot ängen Läkt, råspont och papp behöver bytas, byts när avverkningsvägen 
är klar.

5 Ulf

Sundet Bygga ytterligare ett eller två dass Påbörjat, två gropar grävda och ett dass påbörjat så långt att det 
kan användas. Invändig dekoration och utvändig takpapp med vind 

5 Magnus C

Sundet Bygga kylbox jordkällare Bygga en rationell och enkel kylbox av formplyfa, en islåda. Utförs 
efter golvet är klart och torrt.

5 Ulf

Sundet Fixa stark lampa i jordkällare Innan kårlägret! 5 Ulf

Sundet Jordkällaren Dränera golvet och lägga på ett jämnt lager grus som underlag för 
"kylbox"

5 Ulf

Sundet Kontrollera status/hållfasthet för asken! 
Det stora trädet framför entrén på stora 
huset/vid jordkällaren. 

Lerums kommun tillåter och har lovat att ta ner en av askarna. Ulf 
ligger på för att få det gjort via kommunen eller i egen regi genom 
Anders Green./20178-08-16 MC

5 Anders G
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Sundet Förbättra körväg ner till stugan. Efter avverkningen, ta bort stenar och fylla hålor. Vi får lova ta sten 
i stenbrottet. Ev hyra liten grävmaskin?

4 Ulf

Sundet Fogning av kakelugnen 3 Rolf

Sundet Provtyckning av kakelugnen efter fogning 3 Rolf

Sundet Skaffa nya frächa madrasser till vinden 3 Magnus C

Sundet Hyllor i vardagsrum För mathantering kårlägret 3 Ulf

Sundet Målning av hall 3 Ulf/Tom

Sundet Ny diskbänk kök Förbättra 3 Ulf

Sundet Nya grillgaller till eldplatsen 3 Magnus C

Sundet Ta ner träd längs mur/utöka tältängen Ängen kan också rensas från sten och hålor/gropar fyllas med jord. 
Slå gräset.

3 Magnus C

Riddarsten Fixa skåp med dörrar i Scoutförrådet i 
källaren

5 Magnus C

Riddarsten Hugga upp ved 4 Magnus C

Riddarsten Tillverka sågbockar, tre till S och två till R 
och två till D

3 Magnus C

Riddarsten Fixa bättre stöd vid vedstapelplats 3 Magnus C

Riddarsten Fixa infodring av öppning mellan nya och 
gamla delen av källaren

3 Magnus C
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Sundet Fixa ställning/upplag för två stycken 
kanoter.

3 Magnus C

Sundet Räta upp takåsen på förrådet Undersöka vad som kan och bör göras. Trädelen hänger ihop med 
grundmuren och arbeten med jordkällaren. 

3 Ulf

Sundet Lägga om tegeltak på stugan Överväg att lägga nytt tegel på stugans tak i samband med 
omläktning.

2 Ulf

Sundet Måla om på utsidan Kan göras på kårläger 2 Ulf

Sundet Byta fönster på södersidan, både uppe 
och nere

Udda karmmått. Ligger på is tillsvidare… 2 Ulf

Sundet Bygga in stenkista på brygga Förstärka sidorna så att stenarna inte kan åka ut, kårläger 2 Ulf

Sundet Måla vinden Fräscha upp och måla 1 Ulf

Sundet Bygga vindskydd Ej önskat projekt pga risker med otillbörligt användande av 
utomstående
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