
Söndag den 12 februari 
genomfördes turen Hela 
Fryken av Friluftsfräm-
jandet i Sunne. 

Det var nio år sedan den 
sist kunde genomföras un-
der bra förhållanden. Tolv 
av de tretton deltagarna 
körde alla tre Frykensjöar-
na för första gången. Hela 
Fryken kallas för Fryksda-
lens Blå Band inom lång-
färdsskridskon. 

– Vi startade klockan 8 
och var framme i Kil klock-
an 15.30 efter att ha skrin-
nat 75 km. En fantastisk 
dag mot solen och lätt till 
moderat medvind i ryggen. 
Isarna på speciellt norra 
delen av Mellan-Fryken 
kräver god iskunskap och 
full säkerhetsutrustning. 
Det finns också en del rå-
kar på de tre sjöarna där 
man måste vara noga hur 
man väljer att göra sin pas-
sage, framhåller Olov Berg-
qvist.
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Startplatsen vid Bredviken i 
Torsby. Sedan tog sig det här 
gänget hela vägen till Kil, en 

sträcka på 7,5 mil effektiv 
skridskoåkning. Från vänster: 

Björn Åman, Olov Bergqvist, 
Jan-Olov Löfvenholm, PA Lun-
din, Fredrik Andersson, Anita 

Wiklund, Berit Thim, Carina 
Skymberg, Carina Söderqvist, 

Kjell Emmesjö, Anneli Holm 
och Roland Grankvist.
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De gjorde Fryksdalens Blå Band

Varannan vecka kommer 
nu höghuset i centrala 
Torsby att växa ytter-
ligare en våning mot 
skyarna. Från Jonas Hed-
ströms ”kontor”, högst 
upp i lyftkranen, får man 
en aning om den utsikt 
som de boende kommer 
att få.

Höghusbygget är minutiöst 
planerat. Första våningen 
tog tre veckor att bygga ef-
tersom den innehåller en 
lokal som kommunen köpt 
och ska hyra ut, efter det är 
det två veckor som gäller 
för varje våning.

– Det gäller att alla leve-
ranser kommer i tid och 
att alla gör vad de ska när 
de ska göra det. Annars 
spricker tidsplanen, säger 
Jonas Toreheim, produk-
tionschef  på Skanska som 
är totalentreprenör för byg-
get.

Vacker utsikt

Att bygget kan fortskrida 
i så rask takt beror myck-
et på de färdiga betong-
element som utgör väg-
gar och till viss del tak och 
golv, de senare ska också 
gjutas. Elementen lyfts på 
plats med hjälp av en cir-

ka 35 meter hög lyftkran.
– Huset kommer att bli 24 

meter högt, men härifrån 
får man ändå en ganska 
bra känsla av hur utsikten 
från lägenheterna kommer 
att bli, säger kranföraren  
Jonas Hedström.

– Alla lägenheter kom-
mer att ha balkong i sö-
derläge och därmed utsikt 
mot Fryken, bortsett från 

andra våningen, den för-
sta med lägenheter, där är 
hustaken lite i vägen, säger  
Jonas Toreheim.

Precisionsarbete

Den stora lyftkranen an-
vänds inte endast till jätte- 
tunga lyft, den nyttjas ock-
så när bygget ska täckas 
och avtäckas varje morgon 
och eftermiddag, samt när 

byggarbetarna behöver 
virke eller exempelvis ar-
meringsjärn.

– Det svåraste att lyfta 
är saker som inte väger så 
mycket men har stor yta. 
Då är det lätt att vinden tar 
tag och då börjar föremålet 
gunga. Jag har hela tiden 
kontakt med killarna på 
marken via radio och en ka-
mera hjälper mig att pricka 

rätt, det gäller att tänka på 
säkerheten, säger Jonas 
Hedström.

12 av 18 bokade

Huset byggs i Torsby Bo-
städers regi, när det är 
besiktigad och klart ska 
det säljas till en bostads-
rättsförening. Än så länge 
är 12 av 18 bostadsrätter  
bokade.

– Två tvåor, två treor och 
två fyror finns kvar. Men 
jag tror att alla bostadsrät-
ter kommer att vara sålda 
innan huset är klart, säger 

Åsa Karlsson, franchiseta-
gare på Fastighetsbyrån i 
Torsby. 

Innan sommarsemestern 
ska huset ha nått sin fulla 
höjd och även fått tak.

– Då börjar vi uppifrån 
med det invändiga arbetet. 
Det handlar om el, vatten 
och avlopp,  väggar som ska 
gipsas och tapetseras och 
golv som ska läggas. Varje 
våning ska ta tre veckor att 
färdigställa. Innan jul ska 
huset stå klart för inflytt-
ning, säger Jonas Toreheim.
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Torsbys första höghus växer en våning varannan vecka

Nästan så här bra utsikt kommer den som köpt en bostadsrätt på sjunde våningen. Bilden är 
tagen från 35 meters höjd, på en plattform längst upp på lyftkranen, huset kommer att bli 24 
meter högt. FOTO: ARON ERIKSSON

Den närmsta tiden kommer sjuvåningshuset att växa med 
en våning varannan vecka. Produktionschef Jonas Toreheim 
berättar att höghuset ska stå klart innan jul. I nuläget är 12 av 
de 18 bostadsrätterna bokade.


