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nytt stort gymbygge påbörjat i Rollsbo

Containerbostäder på gång
■■ Kungälvsbostäders vd Bo Genvad: ”Skulle vilja att vi blir först i Sverige”

Gamla containrar 
blir lägenheter när 
Kungälvsbostäder 
planerar 30 nya 
bostäder för yngre i 
Skälebräcke i Kungälv. 

■■ – Det finns ett överskott 
av container i Sverige. En 
arkitektbyrå har tagit patent 
på detta och de kontaktade 
oss, så såg jag en möjlighet 
att göra något för yngre 
personer, säger Bo Genvad, 
vd på Kungälvsbostäder.

Han vill inte kalla det för 
ungdomsbostäder, utan 
menar att lägenheterna 

vänder sig till yngre upp till 
och med 30 år.

Tanken är att bygga 
tvåvåningshus på tomten 
norr om fotbollsplanen i 
Skälebräcke i östra Kungälv. 
Det blir fem hus med treor i 
bottenplan och ettor ovanpå.

– Det kan faktiskt bli 
jättefint. Det har byggts i 
Holland och USA, jag skulle 
vilja att vi blir först i Sverige 
med detta, säger han.

Kan flyttas
Kungälvsbostäder har för 
några år sedan ansökt om att 
bygga passivhus på tomten 
men har inte fått något svar 

från kommunen. Bo Genvad 
ser containerlägenheterna 
som ett bra alternativ.

– Fördelar är att de går 
snabbt att bygga och att man 
också kan flytta dem vid 
behov. Det finns containrar 
på marknaden så det är lätt 
att få tag på, säger han.

Nackdelar?
– Det är väl i så fall att 

många har en negativ bild 
av en container, att det är en 
ful plåtask som inte går att  
göra något bra av. Det tänkte 
jag också först men man skulle 
kunna göra något bra av det.

Kungälvsbostäder har läm-
nat in ansökan om bygglov.

– Jag skulle vilja komma 
igång så fort som möjligt och 
ha det klart före sommaren, 
säger Bo Genvad.

Han menar att 
lägenheterna måste bli 
billigare än traditionellt 
byggda och ger ett 

prisexempel på att en etta 
kan få en hyra på cirka 3 100 
kronor i månaden.

Tittar på fler områden
Bo Genvad säger att kom-
munen redan tittar på andra 
lämpliga områden.

– Kommunen tycker att 
det här är en intressant idé 
att snabbt få till lägenheter 
eftersom vi har ett stort 
behov av lägenheter för 
unga människor.
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Sportlife bygger ut för Crossfit i rollsbo. ”Vi räknar med att bygget är klart i mitten av 
2014”, säger platschefen Karin Liberg.  arkivfoto: Niklas ohlsoN

Fakta

Containerlägenheter
■■ Containrarna är i stål.
■■ Ettorna är cirka 28 kvadratmeter och treorna 58 

kvadratmeter.
■■ Containrarna kläs i träfasad på utsidan.
■■ lägenheterna är handikappanpassade, men det är inte 

någon hiss inplanerad i husen i skälebräcke.
■■ Planerna säger fem hus med sex lägenheter i varje.
■■ Eftersom området inte är detaljplanelagt kan 

kungälvsbostäder inte ansöka om vanligt bygglov, de har 
därför lämnat in en ansökan om tillfälligt bygglov på fem år.

Bo i Containrar. 
Container-lägenheterna är 
för yngre människor, utan-
för ska det finnas förråd och 
cykelförråd, säger Bo Gen-
vad, vd Kungälvsbostäder. 
”De uppfyller alla krav och 
är inte mer lyhört än något 
annat, det är vad de sagt till 
mig”. skiss: arChidEa, arkitEktur

Sportlife utökar sin gy-
manläggning i rollsbo.

Till sommaren ska 
ytan ökas med en fjär-
dedel.

■■  I förra veckan fick fast-
ighetsägaren Ytterbygg 
och Sportlife bygglov för 
nära 1 000 nya kvadratme-
ter idrottsyta med omkläd-
ningsrum i Rollsbo. I dag är 
anläggningen på 3 000 kva-
dratmeter.

– Det är en utbyggnad av 
vår gymdel och kommer 
hänga ihop med vår anlägg-
ning i Rollsbo. Vi kommer 
främst ha funktionell träning 
där, Crossfit 442 ska bedri-
va sin träning hos oss. Vi har 
just fått vår affiliering i Cross-
fit. Vi har många idrottsför-

eningar och 
företag som 
tränar här 
och vi vill 
skapa bättre 
möjlighe-
ter för dem, 
säger Ka-
rin Liberg, 
platschef vid 
Sportlife Rollsbo.

Bygget har redan startat.
– De har redan börjat med 

plattan. Vi räknar med att 
bygget är klart i mitten av 
2014.

Rollsbo är en av fyra 
Sportlife-klubbar i Kung-
älv. För två år sedan byggdes  
lokalerna ut med 940 kva-
dratmeter. Under tiden har 
det dykt upp nya träningsstäl-
len i kommunen. I det läget 
väljer Sportlife att utöka igen, 

först i centrala 
Kungälv nu i 
oktober och 
senare i som-
mar i Rollsbo.
Hur möter ni  
konkurren-
sen?

–  Den har 
funnits i flera 

år och är inget nytt för oss. Vi 
lägger ner mycket tid på att 
ligga i framkant, på vidareut-
veckling av personalen och 
gå vidare med våra grund-
värden, menar Karin Liberg.

NiKLaS oHLSoN

Fotnot: Crossfit är en tränings-
metod där styrka och kondition 
kombineras. Ett slags hybrid av 
tyngdlyftning, styrkelyft, gym-
nastik och sprinting, med hög 
intensitet och variation.

vi räknar 
med att byg-

get är klart i mitten 
av 2014.”

Karin Lindberg,  
sportlife rollsbo
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