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Hubbeninfo
För en dryg månad sedan återupptog vi arbetet med kulvetern efter vinteruppehållet, och arbetet har nu
verkligen tagit fart. Vidare kommer kulvetarbetet att ske stegvis, kulverten byggs i fem sektioner och den
första av sektionerna har redan kommit en bra bit på vägen.
Utvändigt på huset har nu samtliga fönster kommit på plats, både på huvudbyggnaden som på
orangeriet och lite längre fram i vår kommer det att sättas upp solpaneler på taket. I stort sätt hela taket
kommer att bekläs med solpaneler. Solpanelerna kommer att kunna producera så pass mycket el så de
skulle kunna försörja cirka fyra till fem normalstora villor under ett år. För att ge en idé om antalet
solpaneler som kommer monteras på taket så genererar en solpanel cirka 310 watt timmar (0.31 kWh)
och en normalstor villa förbrukar cirka 20 000 kilowatt timmar per år.
På insidan av Hubben händer det mycket, och målningsarbetet och montering av undertak går i rasande
takt framåt. Alla invändiga gipsväggar sitter på plats och de är i stort sätt helt klara. På entréplanet
kommer matta att läggas under veckan och i storköket är samtliga ytskikt så som kakel samt golv
färdigställda. I köket kommer det inom en dryg vecka även påbörjas monteringen av köksutrustningen
och det går nu att skapa sig en bild över hur köket kommer se ut när det är klart.
Finplaneringen av marken på området kring Hubben har påbörjats och först ut är långsidorna till huset.
Just nu pågår det justering av markhöjderna, detta för att sedan kunna börja lägga plattorna och
plantera. I början av augusti kommer demontering av staketet påbörjas och efter det kommer området
succesivt öppnas upp.

Vid felanmälningar avseende byggprojektet eller för kontakt med byggledningen hör ni av er som vanligt
till kundtjänst på 018-489 20 40 eller kundtjanst@vasakronan.se. Det finns även mer information om
projektet på www.vasakronan.se/hubben

