Meieriet – Akademiska Hus, Alnarp

anrikt lantbruksuniversitet tar hjälp av färg & form hantverkarna
Det anrika lantbruksuniversitetet i Alnarp utanför
Malmö omfattar en mångfald byggnader. Miljön är
lugn och vacker, och trots byggnader från olika tidsepoker har man lagt sig vinn om att allt ska harmoniera.
I utkanten av universitetsområdet ligger ›Meieriet‹ – en byggnad uppförd på 40-talet i en tidstypisk
industriell stil. Akademiska Hus, som äger hela fastighetsbeståndet hade länge funderat på en lösning
gällande åtgärdandet av ›Meieriets‹ fönster, vilka
samtliga befann sig i ett stort behov av underhåll.
Catarina Brandén, som är ansvarig för fastighetsunderhåll på Akademiska Hus kontaktade Färg &
Form hantverkarna under tidig vår 2010, när det blev
dags att handla upp renoveringstjänsten.
»Vi sökte ett företag med kunskap om fönster av
äldre årgångar. Oftast är fönsterhantverkare enmansföretag som kan ha svårt att kapacitetsmässigt klara
av en större mängd fönster. Färg och Form kombinerade vårt krav på kunskap med kapacitet att kunna ta
sig an en större mängd fönster«, säger Catarina.
Renoveringen som Akademiska Hus sökte hjälp
för, visade sig omfatta över 300 fönsterpartier, där
arbetet skulle omfatta ommålning och i förekommande fall restaurering av de yttre fönsterbågarna.
Innerbågarna fick sitta kvar på fastigheten och
agera väder- och inbrottsskydd, medan ytterbågarna

demonterades, och togs till verkstad för färgborttagning, inoljning, slipning och målning. I förekommande fall lagades även skadade träpartier och
omkittning gjordes på de flesta fönsterna.
Även de yttre delarna på samtliga karmar erhöll
samma behandling med färgborttagning, inoljning,
slipning och ommålning med linoljefärg. Projektets
omfattning innebar för Färg & Form hantverkarnas
del att man hade en aktiv bas-u roll under hela
tiden. Företagets väl genomtänkta arbetssätt möjliggjorde en bra kombination av traditionellt hantverk
och ›löpande band‹. Den skånska sommaren 2010
bjöd tidvis på mycket skakigt väder, och kraftiga
skyfall försenade en del av arbetet, som trots detta
avslutades med mycket liten fördröjning.
»Fönstrena ser nästan ut som nya. Jag skulle
rekommendera Färg & Form då de jobbar hantverksmässigt och ändå klarar av att ta sig an en större
fastighet«, avslutar Catarina.
Även byggledaren för projektet, Madeleine Hansson på wsp Construction Design i Lund uttrycker
sig i positiva ordalag om Färg & Form hantverkarnas
för många att hantera ett så stort renoveringsprojekt
och menar att både arbetssätt och slutgiltigt resultat
vittnar om mycket bra kunskap om fönsterrenovering.

