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Ja till bygglov för
fyravåningshus
ÅTVIDABERG
Det närmar sig byggstart på
Bysjöstrand. ”Sju av elva lägenheter
är bokade”, säger Richard Jakberg,
vd på Kvartilen Fastigheter som
driver projektet.
Nyligen gavbygg- ochmiljö-
nämnden bygglov för ett
punkthus om fyra våningar
medenmarkytaom288kva-
dratmeter.Huset ska rymma
elva lägenheter i bostads-
rättsform och får enmindre
ekonomibyggnadom62kva-
dratmeter på tomten.
– Vi går igång med pro-

jektering nu, säger Richard
Jakberg på Kvartilen Fastig-
heter som i samband med
den planerade byggstarten
fullföljer affären med kom-
munen och tillträder fastig-
heten.
Han är lättad och positiv

till att ha kommit flera steg
närmare slutmålet.
–Detharvarit en långpro-

cess.

Kommunfullmäktige antog
detaljplan för området re-
dan 2014. Kritikenmot plan-
förslaget var omfattande.
Bland annat höjdes röster
mot att en del av frilufts-
och rekreationsområdet vid
Bysjön skulle bebyggas. In-
vändningar kom också mot

planerna på ett fyravånings-
hus i Villans trädgård, all-
deles vid promenadstråket
länge Bysjön. Ett färre antal
markerade öppet ställning
för bebyggelse.
S+M-majoriteten drev

slutligen igenom detaljpla-
nen. Den medger ett fyravå-
ningshus om 350 kvadrat-
meter mycket nära sjön,
där strandskyddet sedan ti-
digare är upphävt. Områ-
det utanför den kommande
tomten för flerfamiljshuset
kommer fortsatt vara öppet
för allmänheten. Det gäller
ävenpromenadstråket längs
Bysjön.

Bygglovet klubbadesutanre-
servationer och har nu vun-
nit lagakraft.Det innebäratt
det inte kan överklagas.
– Kommunen har arbe-

tat noggrant med detaljpla-
nenoch följt allademokratis-
ka former. Alla har fått kom-
ma till tals ochnu finns inga
hinder förbyggnation, säger
Richard Jakberg.
Kvartilen har marknads-

fört Bysjöstrand under förra
åretoch framhåller lägetoch
miljön vid Bysjön.
–Detärett fantastiskt läge,

därboendetblir enkombina-
tion av åretruntboendemed
fritidskänsla.Det är också en

lugnmiljö, ochstatistikvisar
attmänniskor vill bodär det
är lugn och ro.
Idagslägetär sjuavelva lä-

genheter bokade.
–Vi kommer att samla

dessa kunder och vi kom-
mer att ha en visning den
28 januari. Det skulle förvå-
namig om vi inte lyckas säl-
ja alla.
InomkortkommerKvarti-

len att göra en upphandling
för produktionen.
–Våravsikt äratt samarbe-

tamed lokala bolag.
Kandumed säkerhet

säga att projektet blir av?
– Det är högst troligt. Vi sik-
tar på att komma igång sna-
rast möjligt och räknarmed
byggstart under andra halv-
an av året.
När kanhuset stå

färdigt?
–Man räknarmed att ett så-
dant projekt tar ett år, men
det beror också på vilka re-
surser vi kan få för bygg-
nation med tanke på bygg-
marknaden och att det är

fler byggprojekt på gång i
Åtvidaberg.

Kvartilen har ytterliga-
re planer i Åtvidaberg. Det
rör två fyravåningshus om
sammanlagt 32 lägenheter
på Oxtorgsgatan i centrala
Åtvidaberg.
–Vi jobbarefter attdet ska

blir kooperativa hyresrätter,
där insatsen är betydligt läg-
re än för en bostadsrätt.
För både Bysjöstrand och

Oxtorgsgatan arbetar Kvar-
tilen efter en tanke om att
boendet ska harmervärden,
som till exempel miljöer för
social samvaro.
– Vi prioriterar att ska-

pa social samvaro. På Bysjö-
strand tänker vi att utemil-
jön ska kunna erbjuda det.
På Oxtorgsgatan tittar vi på
något gemensamtutrymme
i anslutning till entréerna.
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"
det är ett fan-
tastiskt läge.

Richard Jakberg, vd Kvartilen
Fastigheter

Fyra våningar. Huset som ska byggas på Bysjöstrand ska få färg och form som ska smälta in i området med den gamla Villan
och villorna på den tidigare campingsplatsen. Foto: Lotta Willsäter

Sjöutsikt. De boende kommer att kunna se ut över Bysjön.
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