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INFLYTTNINGSDAX
Havsutsikt
Från balkongerna mot Ringvägen är
det havsutsikt även på hyreshusets
nedre våningar. Många av lägenheterna har dessutom balkonger i två
väderstreck, med möjlighet till sol från
morgon till kväll.
Varmt och ombonat
Vissa tegelstenar är brända för att
blänka, och för att ge väggen liv har
stenarna mönstermurats på sina
ställen. Klarlackad ek runt entréer och
i taksprången ger ett varmt och
ombonat intryck. Även de inglasade
balkongerna är invändigt klädda
med ek.

Havet och strandmiljön inspirerar
arkitekten Leif Jönsson.

”Jag är mycket stolt
över Bålverket”, säger
Magnus Andersson.

Framtidens
stadsmiljö

Lokalt och påkostat
Två saker har varit extra viktiga för
Magnus Andersson i bygget av
Bålverket. För det första har lokala
företag anlitats i så stor utsträckning
som möjligt, för att skapa arbetstillfällen och för att pengarna ska stanna i
trakten. För det andra har han vägrat
pruta på kvaliteten. Även materialet
har sökts lokalt och standarden är
genomgående hög, såväl utvändigt
som invändigt. Materialen är naturliga
och klassiska. Murar och blockstenstrappor är av svensk granit.

Magnus Anderssons intresse för samhällsbyggnad fortsätter att
göra avtryck i Varberg.
– Det är både roligt och spännande att kunna bidra till utvecklingen och att ge något tillbaka till sin hemstad, säger han.
Genom att använda samma klinkers på den inglasade
balkongen som i lägenheten binds ytorna ihop.

Stadsutveckling är
en naturlig process
i en växande stad.
Magnus Andersson
vill vara med och
påverka i en positiv
riktning. Han bygger med kvalitet,
både vad gäller material och arkitektonisk gestaltning. Dessutom
vill han skapa förutsättningar för
en bra blandning av människor i
centrum. Därför fördelas de 34
lägenheterna i det senaste projektet Bålverket på 17 hyresrätter, 13
bostadsrätter och fyra ägarlägenheter.
Bygget ligger i linje med kommunens strategi för att skapa en
tät och sammanhållen stad.

– Jag har förståelse för att det
finns de som tycker det är sorgligt
när delar av den gamla miljön
försvinner och blandstaden växer
fram. Samtidigt är det viktigt att
bygga bostäder centralt för att behålla en levande stadskärna, säger
Magnus Andersson.
Naturliga material

Arkitekten som ritat Bålverket
heter Leif Jönsson och arbetar på
Fredblad Arkitekter. Hans och
Magnus Anderssons samarbete
har pågått i 25 år och resulterat i
ett antal hus i Varberg.
– Magnus tänker långsiktigt.
Han vill ha hög kvalitet, med fina,
naturliga material och påkostade
detaljer som åldras vackert.

Leif Jönsson förklarar att den
mörkare huskroppen mot Rosenfredsgatan är mer stadsmässig
och markerar infarten mot centrum. Husen mot Ringvägen är
ljusa, följer terrängen och samspelar med det havsnära läget.
Avenbokhäcken återplanteras

Leif Jönsson säger att nya byggnader både ska utveckla och förgylla staden. Mycket kraft och
resurser har lagts på att skapa
vackra utemiljöer, med murar och
planteringar i etager som följer
kvarterets lutning.
En intressant detalj är att den
gamla avenbokhäcken, som förr
delade av trädgårdarna, grävdes
upp och sparades inför bygget.

Återplanterad på sin nygamla
plats kan den fortsätta glädja boende i kvarteret.
– Jag fascineras av den skapande processen som finns för ett
bygge. Eftersom jag själv inte är
en expert omger jag mig av proffs,
som hjälper mig att göra verklighet av mina idéer, förklarar
Magnus Andersson.
Till helgen är det inflyttning i
Bålverket och äventyret är över
för den här gången.
– Om det dyker upp en tomt
med bra läge är det inte alls omöjligt att det blir ett nytt byggprojekt, även om mitt huvudfokus
även framöver kommer att vara
mataffärerna Kvantum och Hajen,
säger han h

Johanna Persson flyttar in i Bålverket.

Närmare havet
Johanna Persson byter sin lilla vindslya på Kungsgatan i
Varberg mot en sprillans ny tvårumslägenhet med balkong
i Bålverket.

Moderna kök
Hyreslägenheternas kök är utrustade
med rostfria vitvaror och induktionshäll.

– Först var jag intresserad av en
bostadsrätt, men jag tvekade eftersom jag bor ensam och
skickade in en ansökan om en
hyresrätt i stället, berättar hon.
Tiden gick och när hon ett
halvår senare blev erbjuden en
tvåa med balkong på andra våning hade hon nästan glömt
alltihop.
– Jag blev jätteglad! Bålverket
ligger fortfarande centralt och
dessutom blir det närmare till
havet.
Johanna har fått möjlighet att
besöka sin nya bostad vid ett
par tillfällen inför inflyttning
och hon känner sig väl förberedd. Hon kommer att fortsätta
använda det mesta av sitt möblemang, men det är inte omöj-

ligt att hon köper en del nytt så
småningom.
– Lägenheten känns otroligt
påkostad för att vara en hyresrätt, säger Johanna h
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C-klassat som modern
kulturhistoria

Därför heter kvarteret

Fästningen och områdets militära
historia har inspirerat till många
kvartersnamn på Söder. Ett bålverk
är en yttre försvarsanordning med
stomme av pålade trästockar, som
förr byggdes utanför murarna runt
borgar och fort.
Bålverket hindrade eller fördröjde fienden från att komma fram till den egentliga försvarsanläggningen. Senare kom beteckningen att användas mer allmänt för
yttre försvarsanläggningar. Ordet finns

även bland annat på engelska, bulwark.
De stora öppna fälten ned mot havet på
Söder var förr i världen övningsområde
för militärer som var stationerade på Fästningen och dessutom skådeplats för hårda
strider mellan svenskar och danskar under Nordiska sjuårskriget på 1500-talet.
Än i dag händer det att gamla gevärskulor
hittas i marken.

Fler kvartersnamn på Söder

1. Bålverket Ett bålverk är en yttre försvarsanordning med en stomme av pålade
trästockar.
2. Vallgången Vallgång kan innebära att valla
boskap, men också avse gången bakom
vallkrönet på en befästning.
3. Palissaden En palissad är ett enklare,
vanligen tillfälligt skyddsvärn av pålade
trästockar.
4. Svingeln Svingel betyder försvarsanordning
utanför en befästning, men kan också avse
vägkrök.
5. Skarpskytten Skarpskytt kallas en soldat
som bekämpar mål på längre avstånd.
6. Bastionen En bastion är en spetsig,
framskjuten del i fästningens hörn.
7. Kurtinen En kurtin är en mur eller vall som
sammanlänkar bastionerna.
8. Kasematten En kasematt är ett rum i en
fästning eller i ett berg som kan stå emot
artillerield.
9. Borggården En borggård är en kringbyggd
gårdsplan på ett slott.
10. Kockenburg Spiralgången i bastionen Grå
munken på Fästningen, där hästar drog
kanoner till olika kasematter.
11. Husaren En husar är en lätt kavallerist,
vanligen beväpnad med sabel och pistol.
12. Dragonen En dragon är en infanterisoldat
som förflyttar sig till häst men stred till fots.
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Grannhuset till Bålverket på Rosenfredsgatan 14 är också ett resultat av
samarbetet mellan Magnus Andersson och Leif Jönsson. Huset byggdes år 2000
och uppmärksammades år 2009 i Bebyggelseregistret, som samlar information
om det svenska byggda kulturarvet. Huset värderades till C-klass med kriterierna
arkitektoniskt värde, arkitekturhistoriskt värde och representativitet.

Bålverket
6

ad
en
9

7

10

8

Generalentreprenör

Stort tack till alla entreprenörer
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och leverantörer för bra samarbete
och utmärkt genomfört arbete!

- arkitekter & engagerade samhällsbyggare
Leverantör av kök, bad & förvaring

Övriga entreprenörer och leverantörer
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VARBERGS TRÄ
Falkenberg Varberg

Vi skapar grunden
för morgondagens samhälle.
När det blev dags att sälja villan
föll det sig naturligt för paret
Andersson-Carlsson att flytta
tillbaka till Varberg.

Ulla-Britt och Lars
flyttar hem till Varberg
I VARBERG AB

MW BYGGTEKNISKA AB
Västra Vallgatan 2
Telefon 0340-67 80 20

432 41 Varberg
www.mwbygg.se
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070-69 92 644
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– Vi är båda födda i Varberg, men har bott i Stockholm i 25 år och sedan i Skåne i 20 år. När vi kände
att det är dags att sälja villan föll det sig naturligt att
flytta tillbaka till Varberg, säger Lars.
– Vi hörde talas om Bålverket, gjorde en intresseanmälan och hade turen att få en trerumslägenhet.
Ulla-Britt berättar att hon är imponerad av organisationen kring projektet.

– Otroligt professionellt, med lyhördhet och ordning och reda på kommunikationen. Superbt handlagt. Vi känner oss trygga och välkomna.
I Varberg har de kvar både vänner och släkt, bland
andra Ulla-Britts syster. Här känner de sig hemtama
och de ser fram emot att njuta av bekanta omgivningar och bada på favoritbadplatserna.
– Vi sluter cirkeln. Det blir både roligt och spännande att flytta hem, säger Ulla-Britt h
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Ulla-Britt Andersson och Lars Carlsson ska flytta
in i en hyreslägenhet med balkong i Bålverket.
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