Hej Andreas
Ursäkta ett sent svar
För att bedöma bryggan lär man mäta nuvarande tjocklek på plåten och sedan prata
med en som kan beräkna plåten livslängd i klor vatten.
Men att få den och hålla i 30 år till i denna miljö verkar tufft vad jag anser.
Jag kan bistå med att fota och mäta tjockleken på bryggan men har ej kunskap om hur
plåt håller.
Hör av dig om du vill ha hjälp eller har frågor.
Stefan Trässman
Gävle LagaBad AB
Blockstensvägen 10
802 62 Gävle
Hemsida :LagaBad.se

24 mars 2020 kl. 08:16 skrev Gylling Andreas <Andreas.Gylling@vofab.se>:
Hej Stefan
Vi har ett pågående projekt gällande simhallen i Växjö där vi ska göra en status och
kostnadsbedömning av hela anläggningen.
Status och kostnadsbedömningen ska motsvara en livslängd på minst 30 år eller längre,
detta ska sedan användas för att få fram en kostnad för renovering.
Jag skulle vilja ha lite hjälp av dig att status bedöma bryggan som går över 37m
bassängen. Det räcker att du mailar mig i text och det behöver inte vara en roman.
•Beskrivning av bryggans skick och eventuella problem med framtida serviceunderhåll
•Beskriva av bryggan om den kan hålla i 30 år med mer eller mindre underhåll
•Eller så måste vi byta ut den till 100% för att vi ska kunna garantera en livslängd på
mins 30 år
Om det är något ni ej förstår så bara återkom till mig så reder vi ut det.

Med vänlig hälsning
Andreas Gylling
VVS-ingenjör
Vöfab
Nygatan 34, 352 31 Växjö
Tel: 0470-411 89
E-post andreas.gylling@vofab.se
Hemsida www.vofab.se

Åtgärd hoppbassäng
Åtgärd hoppbassäng
Det är mycket krosskador på botten och i golv-väggvinkeln samt dåligt med fog.
Resultatet av att fogen är borta blir att kloret “äter” kalket i bruket så det bara blir
grus kvar.
Det är inget bom i bassängen nu men den bör fogas om inom snar framtid så blir
livslängden betydligt längre. Ang kross skadorna så är det stor skärrisk om man
kommer ner på botten.
Om det inte blir omfogning i år rekommenderar jag att man lagar kross skadorna
relativt snabbt.

Åtgärd 25:an
Generellt är det dåligt med fog i hela bassängen, framför allt i trapporna där det
upplevs vasst när fogen är borta.
25.an bör fogas om relativt snabbt då det inte är något bom nu men det blir
snabbt när det inte är någon fog som skyddar.
Vill man inte foga om hela bassängen nu så rekommenderar jag att man sänker
nivån så man kan foga om trappen relativt snabbt.

Åtgärd Äventyr
Äventyret är i bra skick utom fogen, den bör fogas om relativt snart, lika där är
det sittbänkarnas rundningar som upplevs vasst pga saknad av fog.
Mycket beläggningar i fogen på utetarmen, det kan göras rent på ett enkelt vis
när vattnet är kvar.
Det är riktigt vass runt nästan samtliga dyserna i äventyret, det är en åtgärd som
bör åtgärdas snarast då det är stor skärrisk.

Bryggan

befintlig plåt är men det är synlig rost på stora ytor.

