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fantastisk utsikt nästan 
till Borås.

– I det här rummet har 
Finlands president Man-
nerheim bott och en vå-
ning ner bodde Selma La-
gerlöf, säger han.

Ahti Niemelä har arbe-
tat på Hultafors hälsocen-
ter i tio år och Camilla 
Lindberg säger att han är 
en riktig klippa som vet 
det mesta.

– Det var tråkigt att se 
hur byggnaden gick ner 
sig under några år, säger 
han. Jag trodde aldrig att 
det kunde bli så här bra till 
sist. Sjöutsikten har en 
lugnande inverkan på alla.

Förutom i hans lägenhet 
får BT även ta en titt i paret 
Lebedevs lägenhet med en 
nybyggd stor balkong åt 

nordost. Där har man be-
hållit det gamla trägolvet i 
en del av vardagsrummet 
och fogat samman det 
med ett nylagt trägolv – 
allt för att bevara så myck-
et man kan av det gamla. 
Paret Lebedev bodde ock-
så i 1970-talsdelen men 
tog chansen att flytta in i 
den gamla huvudbyggna-
den.

I samband med att bygg-
naderna städades ut har 
Charmillatoppen sparat 
en del gammal apparatur 
från vården som en gång 
bedrevs, kryckor, en gam-
mal rullstol, ett skelett och 
liknande. Planer finns att 
göra en permanent utställ-
ning om husets historia.

Nästa steg i Hultafors 

hälsocenter blir att hitta 
en användning för den 
gamla samlingssalen/mat-
salen med sin enorma 
öppna spis och pampiga 
trappa. Det stora gamla 
restaurangköket finns 
kvar så det skulle finnas 
förutsättningar för en res-
taurang.

– Det vore roligt om 
byggnaden kunde bli en 
samlingspunkt för hela 
Hultafors, säger Anna Ber-
gendahl Ärlig.
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Hultafors  
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Hultafors hälsocenters 
huvudbyggnad uppfördes 
1906 och har därefter 
byggts till i etapper. 2002 
sålde Adventistsamfundet 
Hultafors hälsocenter med 
verksamhet och 2004 
såldes alla fastigheter. 

Efter några ägarbyten lig-
ger nu driften av bostä-
derna i Hultafors hälso-
center i fastighetsbolaget 
Charmillatoppen bildat av 
Boråsföretagen Char-
milla, Olofssons bygg och 
Elkontakt.

Ahti Niemelä bor i hörnlägenheten längst upp med utsikt över Viaredssjön mot Borås. 

Ett gammalt handtag har 
bevarats på dörren ut mot 
terrassen.

Bibban Lindberg, Camilla Lindberg och Anna Bergendahl Ärlig 
njuter av utsikten över sjön från den stora samlingssalen. Där 
hoppas de få in någon verksamhet. 

Från den stora balkongen utanför samlingslokalen är utsikten 
vidsträckt. De gamla balkongräckena finns kvar och bidrar till 
den gammaldags karaktären. 

I trapphuset är de gamla 
trappräckena kvar och lju-
garbänken kan ge upphov till 
ett och annat samtal.

HjäRTaN. I går var det vernissage på Galleri 
Gyllene Hinden i Hindås på Helén Liz Sten-
bergs utställning ”I huvudet på en skata fort-
sätter”, men skatorna fick ge plats åt hjärtan. 
Temat i utställningen är att i allt finns plus 
och minus samtidigt. Även ur det onda kom-
mer något gott, som ett guldhjärta tittar ut.
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Utställning

Ny tågstation  
kan innebära  
1 000 bostäder
Nästa år drar den stora 
Sverigeförhandlingen 
igång. Beroende på vad 
beslutet till slut blir kan 
det innebära nya 
bostadsområden i Ulrice-
hamn.

ULrIcehAmn. Det finns 
fortfarande många osä-
kerheter med Sverigeför-
handlingen men det går 
ändå framåt. Det var i 
korthet budskapet från 
kommunchef Håkan 
Sandahl som under tors-
dagens kommunfull-
mäktigemöte passade på 
att informera om arbetet 
med den stundande Gö-
talandsbanan. Höghas-
tighetsjärnvägen är en 
del av ett större reger-
ingsbeslut som syftar att 
knyta ihop Stockholm, 
Göteborg och Malmö.

Planen från Ulrice-
hamnspolitikerna har 
hela tiden varit att satsa 
på ett centrumnära sta-
tionsläge norr om Åsun-
den. Om så blir fallet tror 
Håkan Sandahl att det 
kan innebära en stor nyt-
ta för kommunen.

 Det finns flera områden 
inom en kilometers radie 
från det tänkta stations-
läget där kommunen inte 
har tänkt att bygga bostä-
der i det tempo som nu 
skulle kunna bli aktuellt, 
säger han.

Han berättade vidare 
att det inom de närmaste 
20 åren planeras för un-
gefär 4 000 bostäder i 
kommunen.

 I centralorten fanns 

det en planering utan 
Götalandsbanan för 700 
bostäder. Men vi tror att 
med en höghastighets-
järnväg blir det 1 000 yt-
terligare bostäder. Det är 
en väsentlig nytta, men 
med det kommer också 
kostnader för bland an-
nat infrastruktur.

Han passade samtidigt 
på att slänga in en brask-
lapp.

– men om vi inte får någ-
ra tåg som går de tider då 
folk vill pendla då är det 
ingen nytta. Då är det en 
onytta. Och kommer 
spårkapaciteten att räcka 
till? Grundscenariot som 
Trafikverket hittills räk-
nat på är två spår häri-
från och vidare in mot 
Göteborg. Det tror inte vi 
räcker alls. Åtminstone 
mellan Borås och Göte-
borg krävs det fyra spår 
för att man ska kunna 
hantera alla stopp. Det 
här är saker som vi kom-
mer att föra in i förhand-
lingen.

stefAn BjArnefors

Under 2016 och 2017 
kommer Sverigeförhand-
lingen att genomföras. 
Då bestäms bland annat 
Götalandsbanans sträck-
ning genom Ulricehamn.
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