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Hajen i Mölndal har börjat byggas 
TEXT: AXEL JOHANSSON 

I Mölndal strax söder om Göteborg 

pågår en om- och tillbyggnad av kvar

teret Hajen. Ett punkthus på 16 våning

ar ska bli ett landmärke och det tillkom

mer även bibliotek och kontor. 

Projekte; har snart pågått till och från 1 'em "'· fr&-1 de 
loota sk,sserc,a (I en omfattande byggliarv.: ,ngspro· 
je,ter,ng 

� K.lMS ot'!lltgt skönt att nastan vara , rr å:, åtmrn 
stone med SJ3iva byggnaden Nu böriar r,'OCessen 
med hyresgJ · tanpassnrngar for oicalhyre·,'}lsterna 
dar den forsta ar Mölndals '"'fa stadsb11)1oter 'iom ark, 
tektardctJU e·t drömproiektatt få va,a med r.ch utfor· 
ma ett biolo·0k. s.iger Per Uhlin, arKrteln � •redblad 
Arkrtekte• AB 

Pun<t�uSE· ar tank! att b l, en landmärk,; 'I-Olndal 
och Fredoiad Mitekter h.lr arbetat fb< an� byggna
den en slarvs r,.,ensomocksåkommerat1 ,r<1snat
tetod mec hJ••P a·, fasadbelysn.ng 

I sam.o·be'� med Mareld land!rapsarkrte•·er ha• de 
upphojda bo:tadsgårdama fån en rn·ressant gestalt
ning På a,\rd.rna ar ett återkommarde mateial rost 
trögt stå SOi"' kommf'f an bli ·vackert oraoge'med 
t den. en g• F,,f l,hlrn 

Butikers>' gatuplan och nytt bibliotek 
På gatup:.r-.!: ·il l:varteret kommerd-'t fin na· e, uotal 
bot <Slol', or :xh restauranger. 

-De:,.:,•ategletie>rkagular.ya· >eio • demas· 
s:ngsom'Jt:�:l� si<yttfonstren på fasaden I par ett och 
t,å är 'läge· 1em jag tror korrvne• a·· bl, apc!,.atta� 
sager Per J· 0 

I MOlr j, r :'l�S Cel nw,ga g.la :egelt g� 
från m,n�n.; 'cr,a Sl'klet och kvortc·et Ha,e-o fnyter 
an :il l de• t•a:l;n�nen men ska få en '1100€"' ;esta t· 
ring sorc;; ,:sra• huset i nutrd 

Som , , --;;: 1111 tegelfasader oa ka b :;tekets 
fa\,!CJ,ar, ·� • g .• � Jettafor an c otr,tel<e• 3tt det 
s<a syna• -�� �rksamhet som oåg� dar 

(@) 

Kvarteret Ha� ligger I M61ndals centrum. Tanlltn ir att det b�ndade utbudet I byggnaden kommer att bktra tlll att skapa tn 
levande slldsUrna under dygnets aJla tlmmar. lld: fftdbt� Arklttkt� 

- Som besökare kanske du ba•a passerar f6rt:J1 men 
blrnyf<kenoch går ln Detarocks.lenvackersymbol1k 
med ett t•ansparent b1blt0tek. Våra b1bl1otek ar ju 
6Ppna for alla - demokrauska motesplatser som 
varnar om yttrande- och ås,ktsfr,ht>t. s.lger Per Uhl n. 

Nar denna art <el skrivs har de sista bygghandling 
arna skickats ut och produktionen på plats ar igång 
Fb< narvararode p,ojeraeras hyresgåstanpassn,ngen fot 
bibl,ote�et <><h man håller på med en del uppfölJning 
• 

FAKTA 
By81htnl: M!)lndal�r A--8 
Totaltnt, .. p,1n6r Pub Sveri;e AB 
AtkJll'kt jt,bd M t� •e, A8 
V..,do 430 mtljonrr kronor 
IYfft,Urt nOYtfflbtt JOIS 
FJrcfiJl dtc:itrr1brr 3017 

EH Konsult har i samarbete med Mölndalsbostäder 

och PEAB upprättatsystemhandlingar för kV Hajen. 

EH·KONSULT AB I bygghandlingsfasen projekterar vi rör- och 

ventilationsanläggningar. 
WS ·ENERGI· MILJÖ· STYR & REGLER 

www.eh·konsult.se 
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