
Större åtgärder i Brf Riksbyggens Brf Norrköpingshus nr 31 
 
2006  Byte av samtliga garageportar 
 
2007  Låsbyte alla lås 
 
2008  Ny lekutrustning 
2008  Nu utomhusbelysning 
2008  Nytt torkskåp i tvättstugan (Punkthuset) 
2008  Grusplanen omgjord till parkeringsplats 
2008  Byte av minimaster i låghusen (A-gården) 
2008  Målat linjer p-platser 
 
2009  Nytt 3-årsavtal med Riksbyggen 30/6 9 mån uppsägning 
2009  Vattensparutrustning 
2009  Omläggning av samtliga garagetak 
2009  Rensning av samtliga ventilationskanaler 
2009  Byte av minimaster B-gården 
 
2010  Installation av Telia Bredband, IP telefoni igång 1 maj 
2010  Inköp av snöslunga 
2010  Reparation efter vattenskada/rötskada balkongtak högst upp i 229:an 
2010  Byte av minimaster på C-gården 
2010  Målning av träpanel, entrédörrar m.m låghusen, byte av rötskadat virke 
 
2011  Asfaltering komplettering A-gården och runt brunnar 
2011  Byte av vattenmätare fr 10 kubik till 6 kubik 
2011  Byte av styr-och reglerenhet i undercentralen 
2011  Termostatbyte alla element 
 
2012  Nya bord till lokalen 
2012  Byte av stuprör, där färgen flagar (exkl där det finns altantak) 
2012  Vattenavrinningsprov på stuprännor tak (en på varje gård) 
2012  Spolning av samtliga avloppsrör i föreningen 
2012  Monterat ramper till soprummen enligt sophämtningens önskemål 
 
2013  Nya stolpar och nummerskyltar till samtliga p-platser 
2013  Byte av armaturer på garagen till lågenergiarmaturer 
 
2014  Målning av linjer på samtliga p-platser 
 
2015  Renovering Tvättstuga + byte av Torktumlare i Punkthuset 
2015  OVK besiktning i föreningen m godkänt resultat 
2015  Ventilation (rensning + injustering) 
2015  Målning av förrådsdörrar 
2015  OVK besiktning i föreningen, godkänd 
2015  Spolning av tak + garageportar i föreningen 
 
2016  Nytt blomsterarrangemang på C-gården 
2016  MRM Radonmätning(radon) 
 



2017 Nya TV-boxar, routrar + en högre hastighet på bredbandet 
 
2018 Brandsläckare i soprummen 
 
2019 Nya hängrännor och stuprör och plåtdetaljer på taken 
2019 Nya brandstegar 
2019 Nytt taktegel och undertak 
2019  Ny hiss i punkthuset (229:an) 
2019 Målning av träfasader 
 
2020 Målning förråd/garage längor och garageportar 
2020 Tilläggs asfaltering på gårdarna 
 
 


