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Forsbacka Herrgård  2018-09-26 

Utveckling och underhåll av Brf Forsbacka Herrgård 
 

Önskvärda ’Att Göra Punkter’:’Fritt fram’ för alla medlemmar som har 

lust/tid &ork att fixa. 
Kontakta någon i styrelsen vid ev. tveksamheter / råd om något måste inköpas. 

Punkterna nedan överrider inte på något sätt den av styrelsen antagna underhållsplanen, ej 

heller de av styrelsen föreslagna aktiviteterna på städ / arbetsdagar 

 

Det är positivt att notera att listan på kvarstående arbeten har minskat 

betydligt sedan 2013 dvs. att en stor mängd arbeten har kunnat flyttats 

över till utförda arbeten. 

 

Innehåll : 

Sid 1    Kvarstående arbeten, önskvärda ’att göra punkter’ 

Sid 2-3 Utfört arbete sedan 2013 

Sid 4-6 Ex. på lite större eller kostnadskrävande  utförda  eller pågående arbeten 

Sid 7    Vad är planerat för 2018, ett ’axplock’ 

 

Kvarstående arbeten per 2018-09-26 
       

1    Brytplåtar vid garagedörrar monteras   

2    Entrédörr till herrgården slipas & målas på insidan samt halvoljas utvändigt 

3    Fönsterhakar & tätlister till fönstren i festsalen / hallar åtgärdas   

4    Herrgården, dörrar från festsal till balkong : Glapp åtgärdas     

5   Trapp till Herrgårdens översta våning målas 

6   Ytterdörr vid lägenhet plan 1 i herrgården målas 

7    Målning väggar & tak av hall i herrgårdens källare  

8    Invändig slipning och målning av fönster + f.bänkar vid herrgårdens entréhall + hall vid      

våning 2 samt fönster och fönster, fönsterbänkar samt innerdörrar vid samlingssalen    

9    Upprättande  av målarfärger & färgkoder pågår 

10  Upprättande av leverantörsförteckning till bostadsrättsföreningen   

11  Byte av gardinhållare i samlingssalen 

12 Målning av tak i Herrgårdens tre hallar samt i festsalen samt målning av väggpaneler 

13  Målning av återstående fönster på utvändig fasad vid stallbyggnaden ( järnoxidbrun ) 

14  Åtgärder enligt lgh-protokoll efter OVK-besiktning. Utföres av lgh-innehavare 

15  Behandla balkongens golv med träolja våren 2019 

16  Rensa murar från överväxta toppstenar,området kring brukskontoret återstår 

17  Borstning och målning av 2 stalldörrar samt foderintag   

18  Yttre målning av fönster vid östra flygeln 

19   

20  Fortsatt rengöring av stenbelagd mark vid brukskontorets innergård   

21  Utvändig skrapning och målning av fönster vid brukskontoret plan 1 innergård 

22  Utvändig skrapning och målning/ kittning av fönster vid östra flygeln 

23  Utvändig skrapning och målning / kittning av fönster vid herrgårdens södra sida 

24  Utvändig borstning och målning av gjutjärnutsmyckning vid västra och östra flygeln 

25  Lagning av vissa garagegolv  

26  Justering & tätning av trapp mot stallbyggnad mot grund mot orangeri   

27  Sandfyllning av springor/ glipor vid stentrappor vid herrgårdens flyglar 
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Utfört arbete sedan 2013 fram till dags datum 2018-09-26 exklusive större 

utförda kostnadskrävande arbeten : 

 
1   Målning utvändigt fönster & dörrar vid västra flygeln 

2   Alla ytterdörrar vid Herrgården målade utvändigt 

3   Fönster utvändigt målade vid Göte P + Götes ytterdörr 

4   Herrgårdens altangolv oljat 2015 

5   Utjämningsskapning av garageplan 

6   Orangeriet : Lagning av yttre puts samt målning påbörjat, södra sidan återstår 

7   Provisorisk dränering vid herrgårdsplan & stallplan  

8   Jordfyllning mot murar & västra flygeln 

9   Grusfyllning mot väggar vid stallarna , jordfyllning mot öster gavel 

10  Herrgården entréhall : Gamla ledningar monteras bort 

11  Förbättrad belysning ( lysrör ) vid entré vid förrådet ovanför garagen & snickarboden 

12  Herrgården, hall våning 2 & 3 : Lagning & målning av vägg + lister +räcken + dörrfoder 

13  Inledande undersökning av orsak till värmeläckage vid två fönsterkupor vid herrgården 

14  Byte av lysrör & tändare i herrgårdens tvättstuga 

15  Lagning av garagegolv 

16  Entré-sten herrgårdens baksida lyfts till plan nivå + kantskydd 

17  Sarg ovanför pelarna vid balkong målas 

18  Jordutfyllning vid parkering vid östra flygeln + stallarnas södervägg 

19  Innerdörrar vid herrgårdens entré målas 

20  Provisoriskt dränage av herrgårdsplanen omarbetas till permanent lösning 

21  Inledande undersökning av orsak till värmeläckage vid två fönsterkupor vid herrgården 

22  Fönstertvätt vid festsalen & hallar 

23  Målning av vägg i herrgårdens tvättstuga efter lagning 

24  Nedtagning av murken björk  

25  Röjning av sly vid östra flygeln 

26  Källardörr vid jordkällare östa flygeln åtgärdas 

27  Matris : Var passar dom 4 ’huvudnycklarna’ 

28  Grusfyllning av golv vid avträdet / båtplatser 

29  Sätta upp räcke vid nivåskillnad vid ingång till  entre vid förrådet ovanför garagen 

30  Gräva ner kabel till utejulgran vid herrgårdens baksida 

31  Röjning av sly vid sjökanten 

32  Ta ner vildvinet vid stallarna 

33  Beskär nedersta grenarna på almarna vid herrgårdens baksida 

34  Ta bort / beskär syrénbuskar vid kurvan mot stentorpsvägen och vid rampen 

35  Rensa grusgångar vid herrgårdens baksida 

36  Kabelrännor för fiber målas 

37  Golvsockel vid balkongdörr slipas & lackas eller oljas 

38 Tvättstugorna storstädas, maskinerna avkalkas och avloppsbrunnar rensas 

39 Identifiering av föreningens tomtgränser 

40 Iordningställande / byggande av grindar vid staketet vid Orangeriet 

41  Ytterdörr herrgårdens entré tätas (springa mellan dörrarna lagas ) 

42  Fällning av div. träd vid orangeriängen ej ingående i skötselplanen 

43  Nedtagning av 2 st murken björk markerad med röd spray ( är beställt via firma ) 

44  Golvbyggnad 45 m2 i stallarna för avlastning av Orangeriet 

45  Byggnad av ställ i stallarna för virkesförvaring 

46  Renovering & försäljning ( våren 2016 ) av gammal åkgräsklippare & 1 handklippare 

47  Herrgården + flyglar : Metallutsmyckning utvändigt målas svart inkl. stuprör 
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48  Herrgården : Entrelampa utvändigt fastsättes 

49  Div. lagning av fasadputs för västra och östra gaveln (beställt via Valbo Fasad 

50  Reparation, rengöring & målning av staket & stolpar vid stentorpsvägen 

51  Bortmontage av nedhängande kablar vid herrgårdstaket / hängrännor 

52  Målning av alla fönster på stallarnas innergård samt en utvändig långsida mot valbovägen 

53  Målning av gavelfönster och gavelvindskivor på Orangeriet 

54  Samordningsmöte med Länsstyrelsen, Länsmuseet och Gävle kommun parkförvaltning         

genomfört våren 2016 

55  Stenläggning av mark nedanför trapp vid orangeriet 

56  Röjning av sly och sten vid slänt ner mot orangeriängen 

57  Montage av Ecoplug i de buskar / träd som förorsakar onödig årlig röjning 

58  Gruspåfyllning vid orangeriet östra gavel 

59  Utökad stenläggning nedanför trapp vid Orangeriet 

60  Etapp 2 vid orangeriängen slutförd 

62  Sluttning ner mot orangeriängen markberedd och städad från sten, bråte & sly 

 

63  Ny och utökad plantering framför Herrgården i samarbete med Växtzon 4 

64  Ny och utökad plantering framför Brukskontoret i samarbete med Växtzon 4 

65  Förbättrad ventilation av tvättstuga vid Brukskontoret 

66  Bortforsling av sly,sten, rötter, busk & jord vid östra flygelns östra långsida 

67  Bortgrävning av 2 syrénhäckar,herrgårdens norra sida 

68  Bortfräsning av 3 st stubbar vid Herrgårdens östra infart 

69 Anläggning av ny plantage av perenner framför herrgårdens entré 

70 Anläggning av ny plantage av perenner vid brukskontorets södra vägg 

71 Tätning av takdropp vid Orangeriet vid trapp till herrgårdsplan för att skydda fasaden 

72 Rensa murar från överväxta toppstenar 

73 Borstning och målning av stalldörrar 

74 Jordutfyllning ( 10m3 )vid exv borttagna syrénhäckar och svackor som hindrar 

gräsklippning 

75 Tillverkning / uppsättning busk & häckstöd vid orangeriängen 

76 Bortgrävning av gammal stubbe efter jasminbuske 

77  Översyn & lagning av hängrännor/stuprör & lövuppsamlare 

78  Genomgång & städning / uppdatering av Brf’s arkiv 

79  Bortgrävning av gammal stubbe vid västra flygeln  

80  Arkiv avseende ’Forsbacka Herrgård Fastighetsskötsel och Underhåll’ är upprättat och 

uppdateras fortlöpande  

81  Invändig nedrivning av reglar / skivor/panel / innervägg på orangeriets norra/östra väggen 

82  Upptagning av innertaklucka vid orangeriet  

83  Höjning av trappsteg vid trapp ner mot tvättstuga & östra flygelns entré 

84  Hängrännor och stuprör på brukskontorets innergård har målats 

85  Yttre målning av utsatta fönster vid brukskontorets innergård har utförts 

86  Bryggorna har behandlats med träolja 2018 
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Ex. på lite större och / eller kostnadskrävande utförda eller pågående samt 

arbeten  är : 

 

Anläggning av fruktträdgård inkl. 9 fruktträd vid östra ängen 

 

Fuktsäkring av orangeriet 

 

Indragning av fiber via GavleNet till alla lägenheter & samlingssal 

 

Investeringar i tvättstugorna, maskiner / vitvaror / avloppsilar 

Fasadreparationer inkl. väggrep. vid herrgårdens tvättstuga 

 

Införskaffande av smartTV & kaffemaskin & kylskåp till festsalen 

 

Div. möbler & upprustning till föreningens gemensamma bastu 

 

Drifttagande av föreningens hemsida samt anpassning till föreningens behov 

www.forsbackaherrgard.se 

 

Inköp av ny åkgräsklippare ( med bl.a större klippbredd & AWD ) 

 

Byte till ny varmvattenberedare vid Brukskontoret 

  

Dragning el & sommarvatten till Orangeriet 

  

Fällning av div. träd och fräsning av stubbar 

 

Rustad & varmbonat hobbyrum / metallverkstad 

 

Utbyggnad av snickarbod & ny plats för cyklar 

 

Byte av takpannor ( ca. 150 st. ) på Stallarna + div. övrigt takarbete 

 

Offertbegäran ang. ev. byte / uppdatering av föreningens låssystem 

 

Byte av värmepumpar / pannor i västra & östra flygeln 

 

Tecknande av serviceavtal med Gävle Värmepumpcenter inkl. jouravtal / tfn.nr 

 

Montage av rostfria svetsade luddsilar i gemensamma tvättstugor 

 

Golvläggning, trä 45 m2 i stallarna & byggnad av hyllor & ställ för 

virkesförvaring 

http://www.forsbackaherrgard.se/
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Reparation och omputsning av Orangerifasaden & gjutning av utvändiga 

väggsocklar för att förhindra fasadskador pga fukt / vatten 

 

Gjutning av väggsocklar på flyglarna vid trapporna samt putsning av fasaden 

 

Invändig nedtagning av bröstpanel vid orangeriet samt urstädning av orangeriet 

 

Byggnad & montage av virkesställ & materialhyllor vid stallarna 

 

Framtagning av offerter för fasad / fönsterreparationer och murverk , i vissa fall 

som grund för bidragsansökningar till Länsstyrelsen 

 

Framtagning av förslag till uppdaterade stadgar för bostadsrättsföreningen 

 

Inköp av nya stolar & bord till herrgårdens balkong 

 

Färdigställning av Orangeriängen med köksträdgård och odlingslotter för alla 

hushåll samt anläggning av en blomsteräng och gräsmatta samt idrifttagande av 

tappställe för sommarvatten 

 

Förberedelse för offertframtagning som grund för bidragsansökan avseende 

reparation av murar vid fruktträdgården samt vid östra flygeln inkl. ett ev. 

bevarande av stenkällaren. 
  
Renovering eller nytillverkning av entré-dörr och fönster vid Orangeriet : 

Bidragsansökan är godkänd och arbetet är slutfört 

 

Offert har erhållits för reparation & målning med rosa färg vid grunden för 

herrgården och flyglar 

 

Inköp av 1 st lövblås och 1st handgräsklippare 

 

Etapp 2 av Orangeriängen utförd 

 

Takmålning ( yttre ) av västra flygeln 

 

OVK utförd vid Brukskontoret 

 

Bidragsansökan för reparation av murverk vid östra flygeln inlämnas 2017 för 

senare arbetsstart 

  

Beslut taget att rusta bastun & utbyte av duschkabin/ blandare samt 

bastueggregat inkl. målning av väggar & tak samt åtgärder av golv. Arbetet 
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utförs av föreningens medlemmar och startar & färdigställs under sommaren / 

hösten 2017 ( denna punkt kommer ev. att framflyttas / skjutas på framtiden ) 

 

Rust & lagning & ommålning av herrgårdens östra gavel inkl. målning av 

blindfönster ( 5 st ) samt fasadlagningar vid herrgårdens norra sida  & entrésida 

inkl. kontroll och åtgärd av takplåt vid 2 fönsterkupor samt infärgning av 2 

gavlar samt viss lagning av fasad vid västra flygeln. 

 

Målning av yttertak vid västra flygeln 

 

Restaurering av orangeriets fönster samt inner & ytterdörr 

 

10 m3 matjord hemtaget för utfyllnad av sänkor i gräsmattor i avsikt att 

underlätta gräsklippning 

 

Inköp av grusharv för att underlätta renhållning av planer vid Herrgården och 

stallplanen 

 

Samordningsmöte med Länsmuseet har utförts den 5:e dec. 2017 

 

Brf har 2018 bytt försäkringsgivare till Länsförsäkringar 

 

Brf har 2018 bytt långivare till Swedbank 

 

Utredning pågår ang. herrgårdens norra fasad och bidragsansökan är förberedd 

 

4 st byggnader har försetts med snörasskydd 

 

Takfoten på brukskontorets innergård har ändrats för att förhindra isbildning 

och fasadskador 

 

Brf’s stadgar har uppdaterats/ändrats i samstämmighet med ny lagtext 

 

 

Rust och nyinförskaffning av aggregat & duschkabin  

 

Modifiering av huvar för utblås av ventilationsluft kommer att ändras i avsikt att 

förhindra kraftig isbildning samt fasadskador 

 

Inköp av en skrivare till föreningen 

 

Plåtarbeten vid 2 av herrgårdens fönsterkupor och takfot pågår för att förhindra 

vattenläckage och fasadskador 

Vad är planerat för 2019, ett ’axplock’ : 
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Bidragsansökan avseende rust av herrgårdens norra fasad samt inkl. byte och 

modifiering av fönstrens droppnäsor samt målning av fönstren 

 

Fällning av 1 träd i anslutning till västra flygeln via länsstyrelsens försorg 

  

Förberedelse ang. ommålning av marmoreringsmålningen vid herrgårdens 

entréhall. Enl. löfte erhålls 90% i bidrag från länsstyrelsen 

 

Förberedelse för omplanering av grusplaner & grusvägar vid stallarna och 

herrgården 
 

Övrigt i enlighet med UH-planen för 2019 ( kontakta styrelsen för mer inf.)  

( planen för 2019 är upprättad som ett förslag till styrelsen och kommer att diskuteras samt ev. 

godkännas av styrelsen efter ordinarie årsstämma 7:e nov. 2018 )  

 


