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Alvar Hallgrens Bygg AB är
företaget som bygger på tradition!
Företaget anlitas av företag såväl som privatpersoner och utför både stora och små projekt
inom nybyggnation, renovering, restaurering och underhåll av byggnader.
Här kan du se några av de jobb som pågår just nu:

Svenska Kyrkan
Samtidigt som Sankta
Maria Domkyrka i Visby
får en omfattande renovering putsas domprosten
Mats Hermanssons hus
upp.
Kenneth Jakobsson som är
arbetsledare för projektet
berättar att de knackat
bort all fasadputs innan
den nya läggs på. Huset
putsas enligt gammal gotländsk tradition med kalk
från Buttle och gotländsk
sand för att få bästa resultat. Taket har lagts om, nya
dörrar har beställts och
alla fönster kommer att
få en varsam restaurering.

Kenneth Jakobsson
har koll på att allt
flyter på som det ska

Gotländsk cement
blandas till fasaden

Det vackra huset kommer
att visa upp sin nya fasad
lagom till Almedalsveckan,
vecka 27.

Domprostens hus får ny fasad

Kalk från Buttle
används till den
nya putsen

Romaskolan
1961 togs det första spadtaget till Roma
skola av Alvar Hallgren. Idag, 53 år
senare, renoveras skolan av Alvars ättlingar. Det brinnande intresset för snickaryrket har följt med i släkten genom åren
och idag drivs företaget Alvar Hallgrens
Bygg AB av Daniel Hallgren som tillhör
den tredje generationen efter Alvar.

På Romaskolan lagas maten från grunden
till skolans 300 elever. Det gamla storköket som var i stort renoveringsbehov har
rivits ut och kommer att ersättas med ett
nytt och modernt storkök. Efter höstlovet
är planerna att servera eleverna mat från
det nya storköket. Hemkunskapslokalerna
totalrenoveras också och ventilationen

Romaskolans äldsta del som byggdes 1961

Gabriel Stengård och Jens Gustavsson
river det gamla köket

Conny Hederstedt och Daniel Hallgren
tar en titt på planritningarna

byts ut i stora delar av byggnaden. Även
ett flertal klassrum får ett ansiktslyft
genom renovering av ytskikt.
Om snickaryrket fortsätter att gå i arv är
det mycket troligt att skolan renoveras av
Hallgrens kommande generationer även i
fortsättningen.
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Solbergaskolan
Sedan några år tillbaka satsar region Gotland på att förbättra arbetsmiljön för eleverna i de kommunala skolorna. Förutom arbetet med Romaskolan jobbar Alvar
Hallgres Bygg AB med att ge Solbergaskolan och Lyckåkerskolans klassrum ett rejält
ansiktslyft där tak, väggar och golv renoveras.
Erik Rudstedt, lärare på Solbergaskolan, förbereder ett nationellt
prov i ett av de nyrenoverade
klassrummen

Solbergaskolan

Det ojämna och sneda golvet
läggs om och rätas upp av Lenny
Jonsson och Erik Smedberg

Sekelskifteshus med dolda skatter
När huset bytte ägare för några år
sedan var det ingenting gjort sedan
70-talet. De nya ägarna bestämde
sig för att ge huset en sekelskifteskänsla och renoveringen som har
skett i flera olika etapper under
tre års tid är nu i sitt slutskede.
Husets själ har sakta tagit form i
takt med renoveringen. När man
rev en vägg i källaren hittades en
stor bakugn i kalksten och när den
nya entrén byggdes upptäcktes en

springbrunn som var sex meter
djup, upptäkter som kan liknas
med dolda skatter! Bakugnen
har restaureras och kommer att
avnjutas med oljelampor istället
för bakning. Brunnen har byggts in
i trappan vid den nya ingången och
kan beskådas om man lyfter på ett
vackert trälock. Man kan även titta
in i brunnen genom ett litet fönster från rummet med bakugnen,

Delar av fasaden är färdigputsade

vem vet, kanske är det en riktig
önskebrunn.
När snickarna Magnus Gardell
och John Eriksson började jobba
med huset hade familjen som äger
huset en liten hundvalp, den har
blivit en riktig kompis under åren
och kommer nog att sakna sitt
dagliga sällskap när renoveringen
är klar. Magnus berättar att de
rivit tak, väggar och golv och att

det har varit riktigt roligt att hitta
speciallösningar tillsammans med
familjen som månat om att bevara
den gamla charmen i huset. Kök
och skåp är platsbyggda av lokala
hantverkare. Takbjälkar och rester
av bulhusväggar har tagits fram
och gamla fönster och dörrar ger
rummen extra karaktär och charm.

Magnus och John på övervåningen som består av snedtak,
vinklar och vrår

Magnus får sällskap
av familjens hund

Köket platsbyggs
och tar sakta form

En gammal bulhusvägg
har tagits fram och
skapar en skön kontrast
mellan nytt och gammalt

Magnus och John tittar ner i den
6 meter djupa springbrunnen

Den gamla kalkstensugnen som hittades
bakom en vägg i källaren

Mathias visar det lyxiga
köket i bostadsdelen

Clematishuset
Det medeltida huset på Strandgatan i Visby tillhör ett av de större
projekten som Alvar Hallgren Bygg
AB har gjort. Clematishuset är en
kulturhistorisk byggnad från 1200talet som man tror från början var
ett packhus och som fått sin nuvarande form under 1600-talet.
När huset såldes av Gotlands
museum till arkitekten Bengt
Hellström 2009 var det en medeltidskrog i bottenvåningen sedan
flera år tillbaka. Taket som har sex
medeltida kryssvalv var svart av
kära och fett men är nu rentvättat
och vitkalkat. Golvet har grävts ur
och man har dränerat, isolerat, lagt
golvvärme och fällt in spotlights i
det gotländska kalkstensgolvet. I
den vackra pelarsalen erbjuds idag
vinprovningar, fester och middagar
till privatpersoner och konferenser
av Vinotek 1.
På övervåningarna revs alla innerväggar, golv och tak för att skapa
rum som passar de nya ägarnas

behov. Bengt driver en arkitektfirma i Stockholm och det är han
själv som ritat hur huset ska se ut.
Han har varit mån om att bevara
det gamla men med modern funktion. Materialvalet har varit en
viktig del av renoveringen som
Bengt varit högst delaktig i, allt
från minsta lilla detalj till stora ytor
som golv, väggar och tak. Man har
handplockat underentreprenörer
så som smeder, målare, plattsättare,
elektriker och snickare till finsnickerier som platsbyggt mycket av
inredningen. Bengts motto har varit
att skynda långsamt, renoveringen
har fått tagit tid för att få ett bra
resultat.
Mathias Johansson har varit ansvarig arbetsledare för renoveringen
som tog nästan två och ett halvt
år. Det har varit ett drömprojekt
berättar Mathias som är stolt och
glad att han fått möjligheten att
jobba med det här huset.
Clematishuset

Gammalt möter
nytt i trappan till
övervåningen

Öppen planlösning med
stora sällskapsytor

Gamla målningar
på takbjälkarna
är bevarade

Vacker kalkstensvägg i köket

Källarlokalen med de
medeltida kryssvalven

Alvar Hallgren
Gotlandståget
Alvar Hallgrens Bygg AB är med och
sponsrar Gotlandstågets utbyggnad av
järnvägen mellan Dalhem och Roma.
Järnvägsrälsen byggs upp på samma
plats där den ursprungliga rälsen låg,
sist det rullade ett persontåg där var
år 1953. Den gamla järnvägsbron över
Roma kanal behöver renoveras och det

På Daniels kontor
hänger en stor
bild av grundaren
av företaget, Alvar
Hallgren. Daniel
berättar att det
känns tryggt att
ha Alvar där på
något sätt, som ett
stöd och som en
förebild.

är här som Alvar Hallgrens Bygg AB gör
sin insats och sponsrar projektet med
hjälp av byggnadsställningar för att göra
renoveringen möjlig. Man kan även som
privatperson köpa slipers och på så sätt
hjälpa projektet att nå ända fram, för
mer information se hemsidan
www.gotlandstaget.se

Spår på väg

Byggnadsställningar byggs upp vid bron
av Jonas Gradelius, Jarmo Kiiskinen
och Oskar Eriksson

Välkommen till Alvar
Hallgrens Bygg AB!
Text och foto: Agneta Larsson

Vi finns på
Facebook

Lokstallsgatan 6, 622 54 Romakloster
0498-507 25 • info@alvarhallgrenbygg.se

