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RFQ Garagerenovering 

Vad ska göras? 
Omfattningen är lik den tidigare renoveringen i L garaget och kommer likt L att utföras av 
entreprenör Storstadens Entreprenad AB på totalentreprenad.  

• Renovera de pelare som idag innehåller för höga/skadliga nivåer av klorider (salter). 

• Renovera skador och sprickor i betongen på väggar och tak.  

• Säkra upp betongpelare på fasad  

• Montera hålkärlslister i möten mellan vägg och golv  

• Rengöra alla betongytor med hetvattentvätt  

• Måla (Entreprenören målar invändiga ytor och vi ansvarar för utvändiga ytor likt i L)  

• Byta belysning till LED (Light Emitting Diodes) - Mer Energieffektiv belysning  

Vi skall dra kablage för laddboxar till alla ordinarie parkeringsplatser Se gärna tagna foton från 
renoveringen av L garaget på https://www.musseron.se/l-garage-foton/ för ökad förståelse 

När startar renoveringen av etapp 1? 
April 3 startar den invändiga garagerenoveringen då entreprenören inleder några dagar innan 
med sin etablering utanför garaget vid besöksplatserna vid transformatorstationen. 

Vad är skillnaden på etapp 1 och 2?  
Etapp 1: 
Platserna under tak vid infarten samt besöksraden och garagen mittemot dessa.  

Etapp 2: 
Inre garaget, rampen samt platserna på plan 2. 
 
Översikt etappindelning. 

 
Har fått ett tillfälligt parkeringstillstånd vid N-garaget är det kopplat till en specifik bil?  
Nej, ni kan själva välja vilken bil ni önskar ställa där. 
 
Varför behövde ni registreringsnummer? 
Beroende på vilken tillfällig parkering ni tillhör så kan registreringsnummer behövas.  
 
När börjar etapp 1 och när bli den klar? 
Deletapp 1 inleds april 3 och planeras var klar maj 26. 
 
När börjar etapp 2 och när bli den klar?  
Deletapp 2 inleds 29 maj och kommer vara avslutad preliminärt i oktober. 
 
Min garageplats är med i etapp 2 när får jag information och parkeringstillstånd?  
Planeras att delas ut veckan innan, vecka 21. 
 
När är vi helt klara med N garaget? 
Preliminärt i oktober. 

https://www.musseron.se/l-garage-foton/
https://usercontent.one/wp/www.musseron.se/wp-content/uploads/2023/02/Oversiktsritningar-garage-N-och-L-Musserongangen-etappindelning-N.pdf
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Var finns dom tillfälliga parkeringarna? 

Etapp 1 kommer vara: Egen mark, Pärlröksgången (båda) samt Krusboda Torg. 
Etapp 2 kommer även Björktickegången, Fårtickegången samt egna besöksparkeringar finnas att 
tillgå som komplement till platserna i etapp 1. 
Observera att parkering måste ske på den parkering ni är tilldelad.  


