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Ulricehamn. Grunden är 
lagd för det första av två bo-
stadsrättshus som ska resas 
på den gamla Brinkstomten 
vid Åsundens norra strand. 
Platschefen, tillika projekt-
ansvarige, Per Johansson 
tar emot tillsammans med 
Viktor Ståhl från Hökerum 
bygg. Efter ett långvarigt 
förberedelsearbete ser de 
båda fram emot att planer-
na nu ska bli till hus. 

— Det är klart att det är ro-
ligt att bygga hemma i Ulri-
cehamn. Ett sådant här pro-
jekt tror jag inte hade blivit 
av om vi inte kommit häri-
från, säger Viktor Ståhl.

Per Johansson kan berätta 
att det i betonggrunden som 
i dag är det enda som syns av 
huset finns 172 stycken pålar 
som går 42 meter ned i mar-
ken. Pålarna är kortare än 
vad som från början var pla-
nerat. 

— När vi provpålade upp-
täckte vi att marken var bätt-
re än beräknat med ett frik-

tionslager som stabiliserar. 
Vi har alltså inte pålat ned till 
berg, säger Viktor Ståhl. 

På den meter betong som 
utgör grunden till huset ska 
nu våningsplan på vånings-
plan växa upp. 

— På måndag börjar vi och 
sedan kör vi på i 13 eller 14 
veckor med uppehåll för se-
mester, säger Per Johans-
son. 

Takten är ett våningsplan i 
veckan. Betongelementen 
gjuts och svetsas samman på 
plats. En jättekran har an-
länt nu i veckan och det är 
den som står för lyften. 

Inflyttning i det hus som 
nu reser sig är i april nästa år. 
Strax dessförinnan inleds 
bygget av huskropp num-
mer två. Runt de båda husen 
ska marknivån höjas.

— Från den nivå som 
Brinks låg på ska marknivån 
höjas med en meter. Det är 
krav från kommunen med 
tanke på framtida risk för 
vattenhöjning. Infarten hit 

kommer att bli en lite upp-
fart, säger Viktor Ståhl. 

— Det kommer att vara en 
liten ö här medan delar av Ul-
ricehamn och Karlsnäs är 
under vatten, fortsätter Ståhl 
och blinkar med ena ögat. 

På tidiga skisser för Norra 
stranden, som projektet he-
ter, fanns småbåtsplatser i 
”Lekestan”, den lilla sjön 
som ligger precis intill huset. 
De planerna är sänkta. 

— De krav som kommunen 
ställde på oss som byggare 
för att få till det var alldeles 
för höga och för kostsamma. 
Vi skulle bland annat få stå 
för muddring av sjön och ka-
nalen in i den under all fram-
tid. Ätran för med sig sedi-
ment som skulle täppa igen 
en öppning ganska snabbt, 
säger Viktor Ståhl. 

Något som däremot kom-
mer att bli av är en gång- och 
cykelväg mellan husen och 
”Lekestan”. 

— Kommunen kommer att 

äga markbiten närmast vatt-
net vilket garanterar fri till-
gång för alla till sjön. Här blir 
det också en gångväg bort till 
Prångens camping, säger 
Viktor Ståhl. 
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●● 14 våningar. 14 veckor. 
●● Med start på måndag börjar det första  

huset av två på Norra stranden att resas. 

Per Johansson och Viktor Ståhl från Hökerum bygg ser fram emot lyftet i nästa vecka. Då sätts det första av totalt 14 våningsplan på plats i det första huset på Norra stranden.  
 Foto: Pernilla rudenwall Petrie

Grunden är lagd. I den finns 172 stycken pålar som får huset att stå stadigt. 

% Fakta

Byggstart för hus två i november

●● Byggstart för det andra huset på Norra stranden blir i nov-
ember och stommen kommer att börja resas i februari. In-
flyttning i hus ett är i april 2016 och i hus två i januari 2017. 

●● Det är 64 till 68 lägenheter i varje hus. 60 lägenheter i 
hus ett är sålda och knappt hälften är sålda eller bokade  
i hus två. 

Nu reser sig stadens högsta hus


