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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTTET 2017-11-15 

Justerandes s1gn 

Au§ 190 Dnr KS 0002/2017 

Rapport från fastighetsavdelningen 

Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Jessica Eriksson har inkommit med rapport från 

fastighetsavdelningen daterad den 1 november 2017. I rapporten anges följande: 

• Projekt Ljusnarshallen står inför förprojektering inför upphandling att 

totalentreprenör för byggnationen. Tidplan för byggnationen har upprättats 

med planerad inflyttning sportlovet 2019. 

• Per den 1 november 2017 var antalet outhyrda lägenheter tio varav sex är 

tomställda för rivning och en lägenhet är uthyrd från den 1 december 2017. 

• Renoveringen av värmekulverten till kedjehusen på Kyrkvägen är 

färdigställd i det att värmesystemet liksom tappkallvattensystemet är 

driftsatta. Utvändiga återställningsarbeten kvarstår. 

• Första möte med Hyresgästföreningen inför hyresförhandling är planerat till 

den 24 november 2017. 

• Vikarierande hyreshandläggare Jessica Svedberg började sin tjänst den 

20 oktober 2017. Tjänsten är tidsbegränsad den 23 april 2018. 

• Verksamhetens ansträngda ekonomiska situation medför att endast akuta 

reparationer vidtas. 

• Upphandling av rivningar av Vadstens väg och gamla förskolan Åstugan 
kommer att ske i närtid. Rivningslov är ännu ej beviljat. 

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar rapporten. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet godkänner rapporten. 

Expediering: 
Fastighetschef Jessica Eriksson 

Utdragsbeslyrkande 
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Jessica Eriksson, fastighetschef 
0580-80542 

iessica.eriksson@liusnarsberg.se 

Rapport från fastighetsavdelningen 

Ansvar 170 Kommunfastigheterna 

Allmänna utskottet 
15 november 

Projekt Ljusnarshallen är inne i ett skede med förprojektering inför upphandling 
av totalentreprenör för bygget. Tidplanen ser ut som följer: 
Projektering förfrågningsunderlag: Nov-Dec -17 
Förfrågan ute: Jan-Feb -18 
Upphandling entreprenör: Feb -18 
Projektering bygghandling: Feb-Maj -18 
Etablering, inköp för TE: Mars-Maj -18 
Byggstart: April-Maj -18 
Slutbesiktning: Februari -19 
Inflyttning: Sportlovet -19 

Ansvar 610 Allmännyttan 
Tomma lägenheter per 2017-11-01 
Åparken 1 st 
Krokfors 2 st (en inflytt 1 december) 
Konstmästaregatan 2 1 st 
Vadstens väg 6 st (tomställda inför rivning) 
Summa: 10 st = vakansgrad 3,3 % 

Renoveringen av värmekulverten till kedjehusen på Kyrkvägen är nu färdigställd 
så till vida att värmesystemet liksom det nya tappkallvattensystemet är driftsatta. 
Utvändiga återställningsarbeten återstår och kommer att pågå till och med vecka 
46. 

Ett första möte med Hyresgästföreningen inför hyresförhandling är bokat till 24 
november. Arbete med att ta fram förhandlings underlag samt underhållsplaner 
pågår. 

Vikarierande hyreshandläggare, Jessica Svedberg, började den 20 oktober. 
Anställningen är tidsbegränsad t.o.m. 23 april 2018. 

Verksamhetens ansträngda ekonomiska situation medför att endast akuta 
reparationer vidtas. 

Upphandlingen av rivningarna av Vadstensväg och Åstugan kommer att ske i 
närtid. Ännu har inte rivningslov beviljats. · 
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