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Nu startar by!et i
glassiga
bostadsområdet

Åhus • Fredag 18:00

David Tomsic, ägare av Gillöga AB, entreprenören
Henrik Bergqvist samt entreprenadchefen Fredrik
Nilsson tar första spadtaget för Åhusvången.

Med gol!anan som granne håller ett helt nytt
bostadsområde på att skapas i Åhus.
Fastighetsbolaget Gillöga köpte den 25 hektar
stora åkermarken för flera år sedan. Nu har det
schaktats och byggts vägar. Den första etappen
är redan igång.
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– Vi ska bygga sjutton gathus i olika modeller,
det blir exklusivt material med bland annat
väggar i tegel och trä samt tegeltak. Vi
samarbetar med Ballingslöv när det gäller kök
och har belysning från Ateljé Lyktan, säger
Daniel Jarl, projektledare på JSB, Construction
AB.

– Det finns mycket att lära av historien här i
Åhus, med gator som virvlar fram och där man
kan göra nya upptäckter runt varje hörn. Här
kommer varje gathus att få sin egen oas och
varje hus får sin egen karaktär, under ett
samlat tema. Det blir ett högklassigt boende
som är svårt att hitta någon annanstans, säger
arkitekten Pontus Möller som formgivit
området.

Under hösten startade försäljningen och
hittills är nio av de sjutton bostadsrätterna
sålda. Inflyttare är bland annat barnfamiljer
som återvänder efter att ha bott en tid i
Stockholm.

– Efterfrågan är stor. Det finns inte så många
lediga bostäder i Åhus just nu. Samtidigt ser vi
att många vill flytta hit. I detta området har de
ett bra läge nära gol!anan, som är rankad som
tredje bästa i Sverige. Det finns många
vandringsslingor i närområdet och kommer
att skapas nya grönområden, säger
entreprenören Henrik Bergqvist.

Vägarna i bostadsområdet kommer att döpas
med inspiration från den närliggande
glassfabriken: Strösselgatan, Nougatgatan och
Vaniljgatan är några av namnen.

Resan mot det nya bostadsområdet började
redan för flera år sedan. Marken såldes till
Gillöga år 2015 och efter det har en ny
detaljplan upprättats. Under hösten förra året
påbörjades det praktiska arbetet och nu har
första spadtaget tagits för de nya husen.
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– Det känns häftigt att se att vi är en del i att
Åhus växer, säger Henrik Bergqvist.

Flera nya vägar har byggts och en stor del av det 25
hektar stora området har schaktats. Nu ska här
byggas de första 17 gatuhusen.

På Åhusvången ska det byggas 17 gatuhus i en första
etapp. Det blir exklusiva gatuhus.
Foto: Illustration: Möller Arkitekter

Arkitekten Pontus Möller, Gillögas ägare David
Tomsic och Henrik Bergqvist är stolta över att
kunna starta byggnationen av ett helt nytt
bostadsområde i Åhus.
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FAKTA

Detta är Åhusvången

I området planeras det på sikt 300 nya
bostäder. Första etappen består av 17
bostäder. Det är bostadsrätter som ligger på
121–123 kvadratmeter respektive 160
kvadratmeter.

Priserna ligger på cirka 30 000 kronor per
kvadratmeter, vilket innebär att de första
bostäderna som släppts kostar ungefär 3,6
miljoner kronor respektive 4,1–4,4 miljoner
kronor.

Arbetet med att dra igång etapp två har
redan dragit igång. I varje etapp kommer cirka
15–25 bostäder att säljas.

David Jarl på JSB Construction AB ansvarar för
byggnationen av de första husen. Här står han
tillsammans med Christian Björnsson, projektledare
på Kristianstads kommun.

Glassiga gatuhus by!s i Åhus
Helt nytt bostadsområde kommer
att uppföras.
Kristianstad • 2020-07-09 05:00

Då börjar inflyttningen till
Åhus nya bostadsområde
Så stort blir jätteprojektet.
Kristianstad • 2020-10-25 11:30
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Arkitekten Pontus Möller vill skapa ett område med
ett sammanhållande tema, men där varje hus ändå
har sin egen karaktär. Alla hus får sin egen
insynsskyddade trädgård.

Henrik Nordell
Skicka e-post
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På fredagen togs första spadtaget för de nya
bostäderna i bostadsområdet Åhusvången.
På sikt ska ett helt nytt område växa fram
med 300 villor, bostadsrätter och
hyresrätter. Läget har de valt av ett speciellt
skäl.
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