INFORMATION ANGÅENDE RENOVERING AV ENTRÉHALLEN
Vår rackethall byggdes 1985 och det börjar bli dags för lite ansiktslyftning i entréhallen.
Vi startar V13 med att bygga ett separat skorum med golvvärme där vi idag har vår tvättstuga, vilket i
sin tur innebär att befintliga skohyllor byggs igen.
Under V16 fortsätter arbetet med att montera ned befintlig trappa och montera ny L-trappa, se bild
nedan. Samtidigt passar vi på att byta ut gunnebostängslet ner mot entrén till glas.
Nästa steg blir att under sommaren när vi har stängt renovera golvet och byta mattan i entréslussen.
Golvet kommer att bli rent och få en mattare yta och genom impregnering kommer golvet stå emot
smuts och väta bättre. Under sommaren har vi också för avsikt att måla väggarna.
I slutet på sommaren/början på augusti har vi planerat in byte av kök och reception samt
mattläggning i dessa utrymmen. Vi hoppas kunna genomföra detta när vi har stängt, men det kan
hända att vi inte är helt klara när hallen öppnas. Till hösten kommer vi att kunna sälja varmkorv och
Birsel får betydligt större och bättre möjligheter att exponera den mat som han erbjuder i ny
exponeringskyl.
Ny cafeteria med bl a svängd soffa kommer att byggas/installeras under hösten, då vi också ska se
över belysningen i entrén.
Jag kommer att uppdatera denna information löpande och hoppas på förståelse för att det under
perioden V13-V17 kommer att vara en del arbete i hallen men att resultatet blir något vi alla känner
oss nöjda med.

Med vänlig hälsning
Lena Wedin (kansliet)

Här på hemsidan kommer ni löpande att få information om hur renoveringen fortskrider. Det första
som sker är att vi under vecka 13 kommer att påbörja arbetet med nytt skorum (dagens tvättstuga).
Detta kommer att följas av byte befintlig trappa mot ny L-trappa och glas istället för
gunnebostängslet ner mot entrén under vecka 16.

