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Hubbeninfo
Här kommer årets första Hubbeninfo och vi hoppas att det nya året startat bra!
Huset är i stort sätt klart utvändigt och mestadels av arbetet kommer nu ske inomhus. Taken är färdig
monterade och delar av fönsterpartierna är tillsvidare igensatta med skivor. Detta innebär att byggnaden
nu är tät och vi kan därmed börja värma upp bygganden med hjälp av stora värmefläktar som är
anslutna till fjärrvärme. Att vi redan nu kan börja värma upp byggnaden är av stor vikt för projektet då
det är många tusen liter vatten som ska torka ur en så stor betongbyggnad som Hubben. Betongen
måste nämligen nå en viss uttorkningsgrad för att bland annat tätskikt ska kunna läggas.
Parallellt med upptorkningen dras det ventilation, rör samt elkanaler i huset och dragningen till tre av
sex plan är nästan klara. De stora byggkranarna som stod på området är nu borttagna vilket också
innebär att det större tunga arbetet med att montera stommen är klart. Det kommer att ske en hel del
leveranser till Hubben ett tag framöver och vi kommer planera dessa leveranser mycket noga för att de
ska flyta på så smidigt som möjligt. I denna planering tar vi med oss hur logistiken har skötts fram till nu
eftersom den har fungerat bra. Därmed är vår förhoppning att bygget ska generera så lite störning som
möjligt de kommande veckorna.
Till våren kommer vi att återupptar arbetet med kulverten. Vi har medvetet avvaktat med detta arbete för
att minimera störningarna eftersom det främst är kälen som påverkar hur mycket det vibrerar i marken.
Detta innebär att det inte kommer att vibrera lika mycket denna gång som det gjorde förra vintern. När vi
påbörjar arbetet med kulverten kommer stundtals framkomligheten på norra sidan av Hubben påverkas.
Vi återkommer med mer information till er i god tid om hur och när framkomligheten kommer påverkas.

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

