Följande företag är huvuddelen av de som varit verksamma i samband med renoveringen av
huset åren 2008-2012. Här lämnas också uppgifter om de färger som har använts, plus deras
färgkoder. Det är bra att ha när huset åter skall renoveras en bit in på 2100-talet!
KLG Gruppen AB
Med början hösten 2008 bytte företaget, med hjälp av åtskilliga underentreprenörer, avloppsstammar, varm- och kallvattenrör, rör i källaren. Återställde badrum och kök.
Svedmyr Färg- & Fasadkonsult AB 2009
Innan man kan färga om ett hus krävs bygglov och därmed också en konsultation hos en arkitekt som
kontrollerar färgsättningen. Vi fick vårt bygglov beviljat i september 2009 och hade då valt att färga
om huset så att det passade in på övriga hus i kvarteret på Birger Jarlsgatan. Vi vet inget om husets
ursprungliga färg, bara att det 1972 målades i en ganska mörk rödbrun färg.
AB Puts & Fasadtvätt 2009-2010
Fasaderna mot gatorna (ca 1 000 m2) putsades enligt bygglovet med följande färgsättning: de stora
ytorna är målade med NCS 4020-Y60R, och fasadfälten med den ljusare NCS 4020-Y60R. Fasadpartierna mellan stensockel och list under första våningens fönster, burspråk, lister och pilastrar är målade med NCS 1505-Y3OR och NCS 0804-Y3OR har använts för fönster och balkongdörrar. NCS 7502-B
(Plannja 20) finns på målade fönster och dörrar i gatuplan, plåtar under skyltfönster, luckor i sockel,
fönsterbleck, listbleck och stuprör. Stensockeln är klotterskyddad (ca 170 m2) med Trion Tensids klotterskydd AGS 3502-005.
Tumba Glas augusti-oktober 2010
215 fönster mot gatorna har demonterats och ramarna har målats utvändigt och mellan glasen. Trasiga glas bytta, en del boende har bekostat isolerglas. Material som använts: Nordsjö Tinova V Impregneringsolja, Nordsjö Tinova Utegrund samt Nordsjö Tinova Fönsterfärg.
Elfstedts Hantverk och Måleri 2010-2012
Huvudentreprenör för renovering av entréer och trapphus och som haft en rad specialister på olika
målningstekniker inhyrda.
32 säkerhetsdörrar SD-3E klass3 enligt SS-ENV 1627, brandklass E30/E130/A60, ljudklass 35 db har
monterats. Låskista Assa Evo 410. 12 gamla dörrar (köksdörrar) brandsäkrade med Minerit.
Dörrarna är grundstrukna två gånger, ådrade som mörk mahogny och därefter strukna två gånger
med alkydlack. Tre dörrar till allmänna utrymmen har schablonmålning.
Rengöring, spricklagning och bättring av stucco lustro, al secco-målningar, marmor och träutsmyckningar i entréerna och båda trapphusen.
Målning av ljusa tak och väggar båda trappuppgångarna med Wibo Emulsionsfärg, blandning för
10 liter: BN 20, CU 40, FN 20 3,75, P 40.
De blå väggarna i trappuppgången Surbrunnsgatan är målade med Uula linoljefärg med blandningen: 3 liter vitt med 09 30g/l, 202 3g/l, 600 10g/l samt 850 5g/l.
Värmeelementen i entréerna är målade med Liwa lackfärg 30 med blandningen 4x120 ml medelguld och 1x120 ml koppar.
Postboxarna är tillverkade av Din Box Sverige och godkända av Postverket.
Tidningshållarna är ritade och tillverkade av Elfstedts Hantverk och Måleri, liksom namnhållarna.
Skyltarnas typsnitt är Poor Richard Regular, tryckt på kartong från Matton.
Montering av rörelsevakter på samtliga plan och på gården där också ny belysning monterats.
Blyfönsterpecialisten 2009-2012
Renovering och lagning av trappfönster Birger Jarlsgatan och balkongdörrar i trapphuset Surbrunnsgatan. Renovering och lagning av originallampor i entréerna samt byte till katedralglas i befintliga
lampor på samtliga våningsplan. Fyra generationer, gjorde samtliga glas till Stockholms stadshus.

