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”Vill flytta in redan nu”
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Nytt från läsarna

Försäljning av nya Hovslättsbostäder igång
Hovslätt Redan
första försäljningsdagen såldes 22 av de 36
bostadsrätter som ska
byggas på Hovslätts
ängar.
– Vi räknar med att
det blir slutsålt under
våren, säger mäklaren
Henrik Holm.
På Hovslätts ängar växer
ett helt nytt bostadsområde fram. Först ut i bygget är två femvåningshus
med totalt 36 bostadsrättslägenheter och där är försäljningen igång.
Till en första platsvisning kom 400 personer
och i en uppföljande infoträff i Hovslätt i december
kom 130 personer.
– Vi hade en inofficiell
säljstart den 21 december.
Av 36 lägenheter sålde vi 22
direkt, säger Henrik Holm,
mäklare på Svensk fastighetsförmedling.

Flytta från stan

I de två flerbostadshusen
finns bostadsrätter med
ettor, tvåor, treor och fyror på mellan 37 till 120
kvadratmeter. Priset varierar från 995 000 kronor
för en etta till 3 495 000 för
en fyra. Av de som hittills
visat intresse varierar åldern från 28 år och uppåt
och det finns både de som
vill flytta ut från stan till
de från närområdet, tillexempel Norrahammar
och Taberg som söker nytt
boende.
– Det har inte byggts
något sådant här utanför

Göran Unemyr vann priset
”Årets fotograf”.  Foto: Privat

Så här ser det ut där flerbostadshusen ska stå. Inflyttning sker hösten 2017. 

”All nyproduktion säljer, staden växer så det
knakar, de flesta som köpt ute i Hovslätt vill
flytta in redan nu.”
Henrik Holm, mäklare

staden tidigare, så många
bostadsrätter utanför central stadskärna. Det är ett
fantastiskt läge för de som
inte vill bo i stan, du får det
naturnära men har 5-6 kilometer till centrum, nära

till bussar och mataffär.
När bostadsrätter i Barnarp gick ut för försäljning
i somras köade folk utanför Svensk fastighetsförmedlings kontor för att bli
först till kvarn. Inför för-

säljningen av bostäderna i
Hovslätt man inte satt upp
något kösystem.
– Hovslätt är alltid populärt. Vi har haft kö på en del
andra projekt men här tar
vi det mer lugnt, vi har någon fyra, någon tvåa, några
treor och några ettor kvar.
Vi räknar med att det bli
slutsålt under våren, säger
Henrik Holm.

Vill flytta in nu
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frågan på nya bostäder i
dialogen med intressenterna.
– All nyproduktion säljer,
staden växer så det knakar, de flesta som köpt ute
i Hovslätt vill flytta in redan nu, det skulle behöva
byggas mer, säger han.
Utöver de två flerfamiljshusen kommer omkring
70 kedjehus att byggas på
Hovslätts ängar.

Inflyttning beräknas ske
till hösten 2017 och enligt
Henrik Holm märks efter-

Johan Nordenström
johan.nordenstrom@hallpressen.se

Gångvägen där snön ligger kvar
Norrahammar
Norrahammarsbon
Kimmo Ojala har i flera
år påpekat att gångvägen från Bergholmsvägen upp till Sjögatan
borde skottas – utan
resultat.
För att komma upp från
Bergholmsvägen till bron
över järnvägen, Sjögatan, i
Norrahammar så behöver
man gå en gångväg upp.
En av de som bor i närheten av den här gångvägen
är Kimmo Ojala och när
snön föll upptäckte han
ett välbekant problem.
– De skottar aldrig. Så
har det varit de tre-fyra
senaste åren, säger Kimmo
Ojala som menar att problem började när kommunen bytte entreprenör för
skottningen av området.
– Jag har påpekat det
här varje år utan att något
hänt, säger Kimmo Ojala.

”Åker man ner där
med en maskin och
halkar kan man
hamna på järnvägen.”
Stefan Holst, gatuförvaltare i Tabergsdalen

När JP är på plats så ligger ett stadigt snötäcke
över gångvägen upp till
Sjögatan.
– Det är svårt för de gamla att gå här, säger Kimmo
Ojala.
Om man ändå tar sig upp
till Sjögatan via gångvägen från Bergholmsvägen
möts man av en oskottad
trottoar och måste ta sig
över körbanan för att nå
den skottade gångbanan
ner till Hammarvägen.

Farlig skottning

Stefan Holst, kommunens
gatuförvaltare i Tabergs-

dalen, berättar att gångvägen är svårskottad.
– Det är en stump som vi
har funderat över i många
år. Den har alltid varit svår
då det är brant och en snäv
kurva, åker man ner där
med en maskin och halkar
kan man hamna på järnvägen, säger han.

Under utredning

Om det skulle vara någon
skillnad sedan kommunen
bytte entreprenör kan han
inte svara på då han inte
jobbat på posten så pass
länge. Hur den framtida
skottningen av gångbanan
blir återstår att se.
– Vi har funderat på om
vi ska snöröja men det är
halvfarlig för fordon. Det
kan vara så att vi ska sätta
upp en skylt om att den
här vägen inte snöröjs. Det
är under utredning, säger
han.
Vad gäller trottoarerna
längs med Sjögatan har

Kimmo Ojala pekar ut gångvägen från Bergholmsvägen
upp till Sjögatan. ”Det är svårt för de gamla att gå här”,
säger han. 
Foto: Johan Nordenström

man medvetet prioriterat
den ena sidan, vilket inte
är ovanligt enligt Stefan
Holst. Anledning till att
man valt den sida man valt
är för att den leder ner till

Bankeryds Fotoklubb hade månadsmöte den 12 januari i församlingsgården
Bankeryd. Under mötet
redovisades höstens fältskjutningstävling. Totalsegrare i fältskjutningen,
färgklassen blev Antonio
Martinez. På delad andra
plats kom Erhard Gollenia
och Nils-Erik W Lundqvist
och tredjepriset fick Leif
Arvidsson.
Svartvita klassen vanns
av Mats Persson. Andraplatsen knep Bodil Pettersson och trea blev Leif
Johansson. Segrarna i respektive klass belönades
med diplom och inteckning i vandringspriser
som de får ta hand om i
ett år.
Göran Unemyr lyckades
med bedriften att samla
ihop flest totalpoäng i
samtliga nio månadstävlingar under 2015 och belönades därför med det
nyinstiftade priset, ”Årets
fotograf”. Detta vandringspris är instiftat till minne
av Hedersmedlemmen
Gunnar Berglund som gick
bort 2015.

en gångpassage över Hammarvägen.
Johan Nordenström
johan.nordenstrom@hallpressen.se

Staffan Lindeborg besökte
Barnarp.
Foto: Privat

Barnarps hembygdsförening
Staffan Lindeborg, välkänd sportreporter i radio
och tv, besökte i onsdags
Barnarps hembygdsförening och berättade om sin
släkts historia. Som längst
går spåren till 1400-talet i
upp till 19 led. Mycket god
hjälp gav släktens ålderman Karl-Gustaf Karlsson
i Bashult. Han är 92 år, med
knivskarpt minne och har
en fantastisk berättarglädje.
De båda förtäljde också
en hel del från amerikansk mark, eftersom det
idag bor fler släktingar i
USA än i Sverige. Staffan är
uppväxt i Hovslätt, så det
vankades minnen därifrån också. Avslutningsvis
gick det ju inte att undvika även olika sportminnen. Välkända profiler som
Glenn Strömberg, Svennis
Eriksson och Bengt Baron
har varit samarbetspartners.
I pausen serverades vit
gröt, smörgås, kaffe och
kaka. Kvällen avslutades
med lottdragning.

