Centralpalatset – fas 2, Malmö

färg & form hantverkarna återvänder för det stora jobbet
Efter att under 2005 genomfört renoveringsarbeten på den anrika byggnadens fönsterpartier på den
sidan som vetter mot Södra Förstadsgatan, beslöt bostadsrättsföreningens styrelse enhälligt att fortsätta
renovera alla fönsterpartier på resten av byggnaden.
Ett sedan länge eftersatt underhåll på de gamla
fönstren bidrog starkt till att man från föreningens
sida, så skyndsamt ville fortsätta med samma typ
arbeten som Färg & Form hantverkarna genomfört
under föregående år.
Valet föll återigen på Färg & Form hantverkarna
då man redan med beröm godkänt, renoverat partierna mot Södra Förstadsgatan.
»Arbetet fungerade utmärkt. I stort sett följdes
tidsplanen hela tiden och vissa delar gick till och
med i mål före utsatt tid. Om några problem uppstod, hölls vi hela tiden informerade om detta och en
löpande kommunikation fördes hela tiden kring det
löpande arbetet.«, berättar föreningens nuvarande
ordförande Stefan Evholt.
»Ur de boendes synpunkt förekom det väldigt
få irritationsmoment, även om de givetvis förekom
under ett så pass omfattande arbete. Men de boende
fick bra information i god tid, vilket gjorde att de boende kunde anpassa sin vardag bra under arbetet.«

Samtliga hos Färg & Form hantverkarna som
arbetade i fastigheten var även mycket noga med att
minimera påverkan för lägenhetsinnehavarna, genom
att alltid se till att hålla rent och snyggt på arbetsplatsen och alltid städa bort de oundvikliga spår som
slipning och färgborttagning lämnar efter sig.
Renoveringen kom att omfatta en total renovering av fastighetens samtliga ytterbågar från 1913.
Målet var att så långt som möjligt behålla gammalt
handblåst glas och gamla beslag och enbart vid
behov komplettera med nytt material men i samma
utförande som det gamla.
Stefan Evholt står i egenskap av ordförande I
bostadsrättsföreningen som talesman för hela fastighetens samsyn vad gäller den byggnadsvårdande
aspekten. Det pampiga centralpalatset hade helt
enkelt förlorat sin glans och en mycket stor del av sin
själ, om man valt att byta ut de gamla vackra fönstren mot modernare ›underhållsfria‹ dito.
Avslutningsvis konkluderar Stefan: »Vi skulle absolut rekommendera Färg & Form till andra och har
redan gjort det. Vi är oerhört nöjda med vårt slutresultat som speglar den höga arbetskvaliteten, kostnadseffektivitet och förmågan att leverera ett omfattande projekt med få störningar för de boende.«

