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1 Inledning 

1.1 Vad är Västerlanda? 
Västerlanda är Tuve Scoutkårs lägergård, belägen i Lilla Edets kommun. Fastighetsbeteckningen är 

Västerlanda 3:16 och adressen är Västra Röd 256, 463 93 Västerlanda. Fastigheten omfattar ca xxx 

m2 på vilken det finns 6 byggnader med olika storlek och funktion. 

<plats för karta eller översiktsbild> 

1. 1 . 1 Byggnader  

Byggnad Beskrivning 

Maxi Ursprungligen en kontorsbarack, som tilläggsisolerats och 

försetts med fasad av lockpanel och sadeltak i plåt 1991. 

Grundläggningen består av plintar. 

Byggnaden har ett stort samlingsrum, stort kök, sovrum, tvätt- 

och torkrum med dusch samt 2 WC 

Köket renoverades fullständigt 2013. Det har utrustning för ca 

50 personer, 2 elspisar med två ugnar, Kyl- och frys, varm- och 

kallvatten, samt diskmaskin. 

Uppvärmning: vattenburen elvärme, öppen spis (braskamin 

med fläkt som måste sättas på vid eldning) 

Stora Huset Ursprungligen bostadshuset i den gamla gården. Byggnaden är 

uppförd under 1920-30-talet i två plan med brutet sadeltak. 

Huset renoverades fullständigt under 1970-talet. Fasaden är av 

trä och taket är av tegel.  

Det finns 3 rum och kök med el- och vedspis på 

bottenvåningen reserverade för Tuve Scoutkår. Där finns även 

WC, varm- och kallvatten 

Vinden är inredd med fasta britsar och öppen spis. 
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Byggnad Beskrivning 

Uppvärmning: Elektriska termostatelement (hög ytvärme) 

På utsidan finns en täckt altan. 

Mellis Stugan är likt Maxi en gammal barack som lätts med ny fasad 

och tak. Den har ett rum med fasta britsar för ca 10 personer 

Uppvärmning: Elektriska termostatelement (hög ytvärme) 

Ladan Ursprungligen en lada i den gamla gården. Den utgör nu 

sovloft/förråd/verkstad.  

Uppvärmning: Elektriska termostatelement (hög ytvärme) 

Lillis Ursprungligen ett gammalt hönshus som byggts om till stuga 

för seniorscouter. Den har fasta britsar och vedeldad spis. El 

finns indragen. 

Förrådsbod Soprum och förråd för trädgårdsutrustning vid parkeringen 

 

1. 1 . 2 Vatten och av lopp 

En djupborrad brunn strax utanför gaveln till Stora Huset förser gården med vatten. I Stora 

Husets WC står en hydrofor och en fördelning till Maxi. Vattenledningarna är försedda med 

värmekablar i de lägen som inte är frostfria. Vattenkvaliteten kontrolleras en gång per år med 

avseende på tjänlighet. 

Avlopp från kök och WC leds till en trekammarbrunn och vidare till en infiltrationsbädd bredvid 

Lillis. Trekammarbrunnen slamsugs en gång per år. 

1.2 Syfte med underhållsplanen 
Syftet med underhållsplanen är att få ett underlag till kontinuerlig planering och uppföljning av 

åtgärder för att hålla anläggningen i bra skick.  

Underhållsåtgärder kan placeras i två kategorier; avhjälpande underhåll (samlingsbegrepp för 

åtgärder för att reparera en trasig produkt) och förebyggande underhåll (åtgärder gärder för att 
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förebygga och undvika fel).  Det förebyggande underhållet uppdelas i sin tur i periodiserat 

underhåll och driftnära eller löpande underhåll.  

Avhjälpande underhåll är att betrakta som akut underhåll som dessutom är svårt eller omöjligt 

att planera i tid. Det är viktigt att skilja underhåll från drift. Med drift menas fastighetsnära service 

som syftar till att övervaka och styra fastigheten. Underhåll ska heller inte förväxlas med en 

investering som syftar till att öka fastighetens värde till skillnad från underhåll vars syfte är att 

bibehålla fastighetens värde. 

 

En underhållsplan är ett dokument där man sammanställer de underhållsåtgärder som ska utföras i 

framtiden. Den innehåller både löpande och periodiskt underhåll. Underhållsåtgärderna bör vara 

kostnadsuppskattade. Nyttan med att ha en underhållsplan är att man får ett systematiskt sätt att 

planera nödvändiga underhållsåtgärder för att inte missa något behov av underhåll. Om 

förebyggande underhållsåtgärder inte genomförs ökar även risken för att installationer går sönder. 

Underhållsplanen används även för att fördela utgifter i tid. Med en bra framtagen underhållsplan 

utifrån genomförd inventering får fastighetsägaren tidigt kännedom om årliga avsättningskrav samt 

kännedom om kostnader som ligger långt fram i tiden, vilket medför en jämnare 

kostnadsfördelning. En tidig underhållsinsats är oftast mycket billigare än en senare. Den ger en 

snabb överblick över fastighetens status och underlättar vi överföring av information vid 

exempelvis byte av styrelse. 

2 Underhållsåtgärder 
En lista med underhållsåtgärder finns som bilaga till denna plan. Listan innehåller utöver underhåll 

även ett antal investeringar som behöver göras. Eftersom dessa investeringar även kan betraktas 

som nödvändigt underhåll är de med i listan. I nedanstående kapitel sammanfattas de viktigaste 

åtgärderna i kategorierna akut, åtgärder inom 5 år och åtgärder inom 5-10 år. 

Underhåll 

Förebyggande 

Löpande 

Periodiserat 

Avhjälpande/akut 
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2.1 Avhjälpande åtgärder 
Nr Kategori Beskrivning Uppskattad kostnad 

1 Utemiljö Spolning och ev andra åtgärder 
för avrinning från 
lägerbålplatsen 

20 kSEK 

3 Ladan Belysning fungerar ej (kolla 
även eldosa till larm i Mellis) 

3 kSEK (elektriker) 

4 Utemiljö Såga ner träd som står nära 
elledningen (delvis klart) 

Arbetsdag 

5 Stora Huset Installera element i hallen 2 kSEK 

 

2.2 Förebyggande underhåll inom 5 år 

Nr Kategori Beskrivning Kostnad 

1 Fönster Renovera fönster i Maxi och 
Stora Huset 

4 kSEK 

2 Stora Huset Byt ruttna delar av 
verandakonstruktion (pelare 
och överliggare). 

1 kSEK 

3 Utemiljö Nytt grus till gångar och 
infartsväg 

3 kSEK 

4 Maxi Renovering av WC och dusch. 
Handikappanpassning. 

200 kSEK 

5 Allmänt Se över vindskivor och tak 5 kSEK 

6 Utemiljö Dränering av lägerängarna 135 kSEK 

7 VA Byte av pump i djupborrad 
brunn. Befintlig pump är över 
20 år gammal 

20 kSEK 

 

2.3 Förebyggande underhåll inom 5-10 år 

Nr Kategori Beskrivning Kostnad 

1 VA Ny markbädd  100 kSEK 

2 Värme Installation av nytt 
värmesystem i Stora Huset och 
Maxi 

50-100 kSEK 

3 Stora Huset Isolera golv i WC för att 
minska frysrisk och behov av 
särskilt element  

5 kSEK 

4 Brandlarm Översyn av 
brandlarmsinstallation 

10 kSEK 
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3 Drift- och skötselinstruktioner 

3.1 Löpande skötsel 

Nr Kategori Beskrivning Kostnad 

1 Utemiljö Gräsklippning under 
sommaren 

 

2 Utemiljö Röjning av sly och buskar  

3 Inomhus Städning enligt städplan  

4 Hela gården Besiktning efter uthyrning  

5 Utemiljö Vedhuggning  

6 VA Slamsugning av 
trekammarbrunn 

5 kSEK vartannat år 

 

3.2 Instruktioner 
Här skall det finnas enkla anvisningar för hantering av t.ex värmepanna och annan fast utrustning 


