Nyhetsbrev Mars 2021

Ny- samt ombyggnation av
Sjukhuset i Sala
Vad händer just nu?
Ombyggnad hus 01 och 02

Verksamheterna kommer under våren få
besöka sina nya lokaler vartefter de
färdigställs, några har redan besökt plan 12.

Plan 12 i hus 01 är målat, mattor lagda,
undertak och innerdörrar är monterade.
Snickerier och rumskomplettering är klart.
Koppling ELC pågår, Målning fönster samt
byte av persienner.

Nybyggnad hus 03-05

Plan 11 i hus 01 är målat och golvläggning,
undertak, skåpsnickerier rumskomplettering,
innerdörrar samt installationsarbeten är
klart till 95%

Takarbeten hus 04 påbörjas V.13

Plan 11 i hus 02 är målat , mattor lagda,
undertak och innerdörrar är monterade.
Snickerier, rumskomplettering klart till 90%
Plan 10 i hus 01 är färdigmålat och
golvläggning, innerdörrsmontage
installationsarbeten pågår. I entré hallen
pågår montage av ytterväggar och
innerväggar. Rumskomplettering och
snickerier startar nu
På plan 09 är samtliga väggar klara, målning
vägg och golv, undertak och
installationsarbeten pågår. Matta startar
V.13
Nya hissen i huvudentrén monteras V.14. Ny
fasad, matta, takläggning på fläktrum Hus 2
pågår. Väderskydd demonteras V.13.
installations arbeten pågår

regionvastmanland.se

Montage av stommen till hus 04 är färdigt
och tornkranen demonteras.
Installationsarbeten på plan 09 pågår.
Tegel på fasaden mot öst påbörjas V.13.
Tak- och väggmontage på hus 03 pågår.
Finplanering av mark påbörjas våren 2021
och startar runt hus 01 och 02.
Sala kommun kommer utföra ny beläggning
på Heberlegatan under hösten 2021 samt på
Lasarettsgatan våren 22.
Produktionen följer tidplanen och arbetena
går bra.

Vill du veta mer?
Kontakta Regionfastigheter 021-17 35 00,
knappval 6
Glöm inte att kika in till webkameran på
kamera.byggdialog.se
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