FÖRORD
Den här boken vänder sig till alla som avser att underhålla sin fastighet och som
är intresserad av underhållsplanering. Ingen byggnad är helt eller för evigt underhållsfri och det finns mycket att diskutera oavsett vem man representerar
 bostadsrättsföreningar, stora som små
 hyresvärdar och såväl industrier som handelshus eller bostadshus
 förvaltare och tekniker med flera som sköter och underhåller fastigheter
 konsulter av olika slag
 studerande inom olika områden
 privatpersoner kan också dra nytta av boken.
Denna andra utgåva har reviderats och utökats med bland annat exempel från
verkligheten och förslag på relevant litteratur inom området.
Boken har inte någon avsikt att redovisa hur man underhåller fastigheter i
praktiken. De tekniska och juridiska frågorna är omfattande och i regel bör man
anlita någon sakkunnig för att upprätta förfrågningsunderlag och kontrakt med
mera.
Här kommer vi i stället att skildra principer och öka förståelsen för ämnet.
Tanken är snarare att väcka frågor än att ge svar. En underhållsplan handlar nämligen om framtiden och den är inte helt enkel att beskriva eller hantera på förhand.
Trelleborg i mars 2017
Anders Granlund
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DEL 1
UNDERHÅLL
Alla frånskilda föräldrar vet vad underhåll är. Pengar till det lilla barnet. Likaså vet
alla med gamla hus vad underhåll är. Det regnar in eller vattenledningarna läcker.
Underhåll är således både en fråga om pengar och praktiska saker.
Vad vi i början bör känna till är att underhållet växer med åren. Det räcker att
man tittar på några vanligt förekommande underhållsåtgärder för att förstå den
saken. Det är även av den anledningen som det kan vara bra med en underhållsplan som hjälper oss att hantera frågorna i god tid.
I en underhållsplan beräknar man långt fler åtgärder än vad vi tar upp här.
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Träpanel och träfönster efter cirka 10 år
Hus med träpanel och träfönster kräver ständigt återkommande målningsunderhåll. Exakt hur ofta man ska måla om panel är inte helt lätt att besvara. Det beror
på många omständigheter som vi återkommer till längre fram i del 3 sid 68.
Träpanelen i fig. 1.1 är från 1983 och ommålad 1991 respektive 2011. Nästa
gång 2025?
2011 var kostnaden för att måla om radhuset inklusive garaget cirka 17 000
kronor inklusive moms.

UPPGIFT: Nämn fler åtgärder med
cirka 10 års varaktighet.

Fig. 1.1. Brädbit utbytt 2011.
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