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Blocket Förvaltning AB vill bygga ett höghus med bostäder strax söder
om Norra station i Hässleholm.
Det kommer att bli Hässleholms i särklass högsta hus med minst 14
våningar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett byggnadsnämnden i uppdrag
att 
göra en planändring som möjliggör att huset byggs och att dessutom se 
över helheten i stadens bebyggelse väster om järnvägen.

- Det här kan bli ett lyft för Hässleholm och ett landmärke i stan. Satsningen
signalerar framtidstro och optimism. Samtidigt är det helt rätt tid att bygga nu
när vi går in i en lågkonjunktur, säger kommunalrådet Bo-Anders Thornberg
(m).

- Höghuset kan bli ett spännande inslag i stadsbilden. Vi får en förtätning av
Hässleholms stad och även ett viktigt tillskott av centralt placerade bostäder,
säger kommunalrådet Lars-Göran Wiberg (c).

Huset ska byggas i kvarteret Rusthållaren 3 och 4, söder om Norra station, och
kommer att synas tydligt bland annat från Grönängsplan. Det blir minst 14
våningar högt och rymmer 39-52 lägenheter på 80-110 kvm vardera.

- Lägenheterna blir ägarlägenheter med mycket hög standard som kan jämföras
med villaboende. I botten planeras P-garage och hela översta våningsplanet är
avsett för en restaurang, konferenslokal eller liknande med utsikt över staden,
säger Åke Johansson, vd på Blocket Förvaltning AB i Hässleholm.

Projektering och byggstart sker 2009-2010. Huset beräknas vara inflyttningsklart
2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott och byggnadsnämndens ordförande ser
mycket positivt på Blocket Förvaltnings ambitioner. Förslaget stöds även av
oppositionsrådet:

- Det är positivt att en privat fastighetsägare tar initiativ till en attraktiv och
spännande byggnation i Hässleholm. Byggnationen av ett höghus väster om
järnvägen är nästa steg i utvecklingen av Hässleholm som knutpunkt och
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järnvägen är nästa steg i utvecklingen av Hässleholm som knutpunkt och
mötesplats. Det är en satsning på tillväxt och utveckling som gör Hässleholm
ytterligare intressant, säger oppositionsrådet Tommy Nilsson (s).
 

 

SRA: Tre stora nyttovinster med rental
För det kommersiella användandet av byggmaskiner står rental idag för cirka
40 procent av marknaden. Den siffran vill ordföranden i SRA (Swedish Rental
Association) Kenth Sturesson förstås höja. Medverkan på Byggmaskiner i
Göteborg nästa vecka ska bidra till mer kunskap och förståelse kring alla de
fördelar som rental ger.

Teracom skapar Comet - nytt bredbandsbolag
Teracom gör en stor satsning på bredbandsområdet och skapar ett nytt bolag
som kan fokusera på att stärka marknadspositionen och öka tillväxten. Från
och med den 1 januari 2009 bryter Teracom ut sin verksamhet inom bredband
till ett nytt fristående bolag, Comet Networks AB. Vd för bolaget blir Robert
Nilsson.

Wallenstam säljer bostadsfastighet på
Södermalm
Wallenstam säljer fastigheten Oljan 27 på Södermalm i Stockholm till en
bostadsrättsförening bildad av hyresgästerna. Köpeskillingen uppgår till 48,8
miljoner kronor och överstiger Wallenstams senaste värdering med drygt 20
procent.

30 år gamla bokträd anländer till Hyllie idag
Idag den 15 januari anländer fyra stycken 30 år gamla bokträd till Malmö, noga
utvalda från en plantskola i Berlin för att direkt planteras på Hyllie Stationstorg.
Det är ett kaxigt och kontroversiellt trädval. Ett torg med bokar finns inte någon
annanstans i Sverige eller världen. De fyra träden är de första av cirka 30
bokar som tillsammans ska bilda en bokskog mitt på Stationstorget.

Varbergs Bostads vd överfölls utanför kontoret
Vd:n för Varbergs Bostad AB, Robert Hörnquist, som tidigare fått hotbrev,
överfölls på onsdagskvällen utanför bolagets kontor. Robert Hörnquist och tre
anställda arbetade över och det var när han vid niotiden skulle lämna
arbetsplatsen i centrala Varberg för att åka hem, som han blev slagen i
huvudet. Det skriver gp.se.
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