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Mariehus har byggt det optimala boendet. Huset som ligger 
precis vid Vänern har många fina värden som sällan finns i 
vanliga standardboenden. Det är mycket ovanligt att kunna 
hyra den här typen av bostad. Strandgården har ett fantas
tiskt läge med en spektakulär utsikt över Vänern. Till huset 
hör en privat brygga där de boende kan använda den ved
eldade bastun och badtunnan. Gäster kan bo över i en 
övernattningslägenhet med två bäddar och fester kan hållas 
i gemensamhetslokalen på översta våningen.

– Strandgården är helt klart ett prestigebygge för oss och 
vi tycker att det känns väldigt roligt att kunna erbjuda våra 
hyresgäster ett så annorlunda boende, säger Jonas Hedberg, 
VD på Mariehus. 

Men det är ingen överdådig lyxutrustning av lägenheterna 
som står för det unika, det gör naturen utanför. Visst är 
materialvalen i lägenheterna något över standard med 
parkettgolv, klinker och helkaklade badrum men det är 
utsikten och de stora balkongerna som ger den lyxiga 
känslan. I kök och vardagsrum går fönstren från golv till tak 
och med en balkong som är större än många tvårumslägen
heter skapas ett fint ljusinsläpp. Det är med andra ord 
trivsamt att bo på Strandgården.  

Detta är strandgården



Visionen om att skapa boende med anknytning till 
vattnet har funnits länge inom Mariehus. 2003, när 
Jonas Hedberg hade varit VD för bolaget i ett år, gav 
han sig ut för att leta bra platser att bygga på. Det 
var då han fann strandgården. 

Samtidigt identifierade han även Ekudden som en 
intressant plats för Mariehus att bygga på men det 
skulle egentligen vänta tills Strandgården blivit klart. 
Det blev inte riktigt som Jonas hade tänkt sig. Marie
hus tittade på olika förslag ihop med kommunen. 
Företaget presenterade en idé där en huskropp 
sträckte sig ut över vattnet som en färja och med en 
gångtunnel under husen. Det här förslaget avslogs 
och det gjorde även Mariehus skrivelse om att få  
köpa marken.

Men Jonas hade en stark vision om att bygga sjö
nära hyresrätter för att stärka Mariestad som en 
intressant plats att bo på. Han gav inte upp tanken  
på Strandgården men valde att börja med bygget på 
Ekudden istället för att göra tvärt om. Medan det 
bygget flöt på gjorde Mariehus ytterligare en skri
velse till kommunen om att få köpa marken på 
Strandgården men fick även den här gången avslag. 
Men skam den som ger sig. Till slut, 2013, gick köpet 
igenom och Mariehus fick tillåtelse att bygga ett hus 
där villan på Strandgården hade legat.

– Det tog tio år och fyra kommunalrådsbyten innan 
vi fick köpa marken. Men tillslut fick vi chansen att 

bygga det huset som blivit viktigt både för före  
tagets profilering och för Mariestad som boendeort, 
säger Jonas.

ett riktigt landmärke
Det har varit en hel del turer kring Mariehus bygge på 
Strandgården. Men trots att det första gestaltnings
förslaget förkastades så har Jonas varit fast besluten 
att bygga ett hus som sticker ut. 

– När vi gjorde kravspecifikationen till entrepre
nörerna var vi noga med att huset skulle bli ett land
märke i Mariestad. Det tycker jag också att vi har 
lyckats med, säger Jonas. 

Huset som nu står färdigt på Strandgården väcker 
stor uppmärksamhet. Det har en tydlig marin kopp
ling och kvällstid är huset vackert belyst, lite som en 
modern version av en fyr.  

– Vi har lagt mycket jobb på att det ska bli bra och 
haft ett starkt fokus på att huset ska vara lite extra
ordinärt. Tack vare att vi hittat bra samarbetspartners 
tycker jag att vi har fått mycket för pengarna, konsta
terar Jonas.

Med tanke på den oerhörda utsikten, läget vid 
vattnet, den privata bryggan med bastu och badtunna, 
de stora balkongerna och de ljusa lägenheterna är det 
lätt att förstå vad han menar. 

Vision ledde till attraktivt 
boende i Mariestad



»�Vi�har�haft�
ett�starkt�
fokus�på�att�
huset�ska��
bli�extra-
ordinärt.«



»�Det�har�hela�tiden�varit�noga�att�
knyta�an�till�sjön�och�det�maritima.«



Det marina huset vid 
Vänerns kant
Det är mycket sällan som ett bostadsbolag får chan
sen att bygga hyresrätter på en tomt som strandgår
den. att huset ligger precis vid Vänerns strand är 
något som man tagit fasta på. Hela huset genom
syras av ett maritimt tema. 

Huset sticker ut rejält i Mariestad och förutom alla 
detaljer som knyter an till sjön har huset fått en urban 
och modern känsla. Öppen planlösning, stora fönster
partier från golv till tak tillsammans med blandade 
fönstersättningar för en spännande dynamik.

De stora fönstren i kök och vardagsrum ger en fin 
utsikt över vattnet. Det har hela tiden varit noga att 
knyta an till sjön och det maritima så gott det går.

– Tänk dig ett stort kryssningsfartyg med relingar 
och livbojar. Relingen finns symboliserad i alla bal
kongräcken. När du går runt huset ger de upplevelsen 
av relingen på en båt. Hållarna som bär upp balkong
erna symboliserar livbojar men vi har valt att hämta 
upp den blå färgen från vattnet här, berättar Ulf 
Johansson på CH arkitekter.

Bra läge, dubbelt upp
Läget på bostaden är viktigt. För den som gillar att bo 
nära vattnet kan läget knappast bli bättre. Det är 
ytterst få kommunala bostadsbolag som har möjlig
heten att producera en liknande typ av boende. Att 
kunna hyra en lägenhet i den här miljön är unikt. För 

den som söker ett sjönära boende i kombination med 
friheten som en hyresrätt erbjuder är det här en 
optimal lösning.

Men det är inte bara närheten till sjön som ger 
Strandgården ett bra läge. Det är även nära till cen
trum. Bara några minuters promenad bort finns 
centrumhandeln, apotek, bibliotek, livsmedelsbutik, 
restauranger och caféer. Den som istället vill njuta av 
en naturupplevelse i form av en promenad längs med 
sjön har promenadstråket precis utanför porten. I och 
med bygget av Strandgården kommer stråket troligt
vis att förstärkas.

– Det finns en del friluftsliv längs med strandlinjen 
men det har inte varit så mycket aktivitet i området 
kring cirkusplatsen tidigare. Min förhoppning är att 
hela området kommer leva upp nu. Jag tror att det 
kommer bli bättre omhändertaget ju mer människor 
det är som rör sig här, säger Ulf. 

Det unika sjönära läget avspeglar sig också i en fin 
kvalitet inne i lägenheterna. Storleken på alla lägen
heter är generöst tilltagen. I kombination med den 
öppna planlösningen gör det dem ljusa och trevliga. 

– Det är ingen överdådig lyx, men lägenheterna är 
välutrustade. Jag tycker att Mariehus håller en hög 
nivå, påpekar arkitekten Ulf. 



att bo på strandgården innebär att det sätts lite 
guldkant på tillvaron. eftersom lägenheterna är 
hyresrätter är boendet väldigt bekymmersfritt. 
samtidigt så har strandgården en hel del plus 
värden som inte är så vanligt förekommande   
bland hyresrätter. 

Läget är väl kanske den mest slående fördelen med 
boendet eftersom Vänern breder ut sig precis utanför 
husknuten. Det har Mariehus utnyttjat till hyres
gästernas fördel genom att anlägga en brygga som 
får användas av de boende på Strandgården och  
deras gäster. 

Längst ut på bryggan finns en vedeldad bastu och 
en badtunna. Från bastun finns en lucka i golvet som 
leder den som vill ta ett svalkande dopp rakt ner i 
Vänern. I direkt anslutning till bastun finns även en 
relaxavdelning för den som vill njuta av bryggan utan 
att sitta i bastun. 

Ett fint omklädningsrum med två duschar finns  
i anslutning till huset. Stämningsfull belysning  
leder gästerna rätt mellan omklädningsrummet  
och bryggan. 

Längs med bryggan anläggs ett antal båtplatser  
för mindre båtar. Dessa platser kan hyras av de hyres
gäster som har egen båt att ta sig ut i på Vänern. 

Gemensamt på våning sju
Längst upp i huset finns en gemensamhetslokal  
som är möblerad för åtta personer inne i lägenheten 
och åtta personer ute på den stora balkongen. Från 
balkongen sträcker sig utsikten över hela Mariestads

sjön och gör lokalen till en extra trivsam plats för 
fester och andra tillställningar. Gemensamhets
lokalen är utrustad med ett pentry med mikrovågs
ugn och kaffebryggare och även en toalett. 

Gästlägenhet med två bäddar
Längst ner i huset finns en övernattningslägenhet för 
hyresgästernas gäster. Där finns en dubbelsäng, 
toalett med dusch och en garderob så att gästerna 
kan bo bekvämt. 

plats för förvaring
Förutom att alla lägenheter är utrustade med stor 
klädkammare finns det möjlighet till förvaring även 
utanför lägenheten. I källarplan har alla var sitt 
 förråd, men där finns även ett gemensamt cykel
förråd så att hyresgästerna kan ställa sin cykel i  
tryggt förvar. Här finns också ett rum för förvaring av 
permobil och rullator.

På gården finns pplatser med eller utan el och en 
garagelänga där hyresgästerna har möjlighet att hyra 
en plats för sin bil. Garagen är ut rustade med portar 
som styrs med fjärrkontroll.

Lugnt område 
Strandgården ligger i ett lugnt område med friluftsliv 
och natur nära till hands. Precis utanför huset ligger 
ett fint promenadstråk som sträcker sig längs med 
vattnet. Men hyresgästerna behöver inte röra sig 
långt för att uppleva fascinerande natur. Varje kväll 
har de möjligheten att se solnedgången från den 
egna balkongen.

Huset som ger extra 
guldkant på tillvaron



»�Gemensam-
hetslokalen�
är�möblerad�
för�åtta�
personer�både�
inne�och�ute�
på�den�stora�
balkongen.«



»Inne�i�lägenheterna�
har�Mariehus�valt�
att�satsa�lite�extra�
på�materialvalen�för�
att�möta�känslan�i�
husets�läge.«



Moderna öppna ytor, fina materialval, stort ljus
insläpp, väldigt stora privata ytor i form av väl 
 tilltagna balkonger och en magnifik utsikt gör 
strandgården till ett ovanligt bra boende. 

Att ta vara på utsikten när man bygger på en plats 
som Strandgården kan kännas som en självklarhet 
och det har man lyckats med i det här fallet. Så gott 
som alla lägenheter har sjöutsikt och fönstren i kök 
och vardagsrum går från golv till tak för att ta fasta  
på detta. 

– Det är en härlig rymd inne i lägenheterna och  
de öppnar sig fint mot fasaden och utsikten utanför, 
säger Jonas Hedberg, VD på Mariehus.

stor privat sfär
Så gott som alla lägenheter har både terrass och 
inglasad balkong. De är mellan 30 och 60 kvadrat
meter stora. Det är svårt att föreställa sig hur stort 
det är. Men tanken på att många tvårumslägenheter 
till och med kan vara mindre än 60 kvadratmeter  
ger en indikation. 

– Det finns många möjligheter att göra det triv
samt på balkongerna. Många kommer nog ha lite 
krukor med blomplanteringar och småskalig odling. 
Det ska bli roligt att se hur hyresgästerna piffar till 
det, säger Eric Svensson som är uthyrningsansvarig  
på Mariehus.

Balkongerna har glasräcken för maximal utsikt och 
samtidigt är huset konstruerat för att ge största 

möjliga insynsskydd från grannar. Detta ger varje 
lägenhet en rejält tilltagen yta som blir den boendes 
privata sfär. Med uppvärmning kan inglasningen 
användas upp till tio månader per år. 

Fina materialval för extra känsla
Inne i lägenheterna har Mariehus valt att satsa lite 
extra på materialvalen för att möta känslan i husets 
läge. Det ligger parkett i hela lägenheten, förutom  
i hallen som har klinker och badrummet som är hel
kaklat. Även i inglasningen, som är helt öppningsbar, 
ligger det klinker. 

Hallen är väl tilltagen och förvaringen har bland 
annat lösts med en stor klädkammare. Generellt är 
lägenheterna stora och rymliga. En trerumslägenhet 
på Strandgården är lika stor som en standardfyra. 

Utrustat med bekvämligheter
I alla lägenheter har de boende en egen tvätt maskin 
och torktumlare som placerats i badrummet. Även 
diskmaskin finns i alla lägenheter för att öka bekväm
ligheten. Och köken som valts är något över standard. 

För att hänga med i den snabba teknikutvecklingen 
har fiberoptik från ComHem dragits in i huset och  
16 tvkanaler ingår.

De fyra lägenheterna på översta våningsplanet har 
skorsten och får lite extra mysfaktor då de är utrus
tade med braskamin. 

Modernt boende med  
sjön utanför fönstret
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skönt småstadsliv i  
skärgårdsstaden Mariestad
en av Mariestads största tillgångar är Vänern.  
Huset på strandgården ligger bara 20 meter från 
vattnet och centrala Mariestad breder ut sig  
längs med Vänern.

Mariestad är en småstad med närmare 25 000 invå
nare som ligger längs med E20 mellan Stockholm och 
Göteborg. Här är det alltid nära till naturen och om
givningen är vacker med både skog och vatten.  

Eftersom vattnet är ett så centralt inslag i staden 
finns det så klart en hel del vattenrelaterade aktivite
ter att njuta av. Mariestad har allt från sandstränder 
med kiosk, minigolf och bryggor som sjuder av liv till 
mer avskilda stränder och klippbad. 

Mariestads skärgård är den örikaste insjöskärgår
den i Sverige. Båtlivet i staden är av naturliga skäl 
aktivt och det finns många fina utflyktsmål att ta sig 
till ute på Vänern. Det finns många naturreservat ute 
på öarna i skärgården. Djurö nationalpark består av  
35 öar och flera små skär. 

Friluftslivet vid vattnet
Många vill gärna bosätta sig vid vattnet. Det är en 
källa till liv och många känner ett stort lugn när de 
befinner sig i närheten av vatten. I Mariestad kan du 
njuta av vattennära friluftsliv av olika slag. Från lugna 
promenader längs med vattenlinjen till spännande 
fiske i sjön och i ån eller en lagom aktiv upptäcktsfärd 
på sjön i kajak. 

Charmig och välbevarad stadskärna
Mariestad är en liten stad med stor charm. Staden 
grundades 1583 av hertig Karl som döpte staden efter 
sin fru Maria. Hundra år senare förstördes stora delar 
av staden i en stor brand, men i den nordligaste delen 
av Gamla Stan finns ändå inslag från tiden före bran
den bevarade. 

Hela stadsdelen är vacker med hus från 1700talet 
och mysiga, skyddade innergårdar som bär stadens 
historia. Där bland kullerstensgatorna reser sig 
 Mariestads domkyrka ståtligt som ett landmärke  
över staden. 

enkelt och nära
Mariestads koncentrerade stadskärna, med affärer 
restauranger och mysiga fik, ligger på bara några 
minuters promenadavstånd från Strandgården. 
Dessutom är det väldigt nära mellan centrumhandeln 
och gästhamnen. Bara några gator i Gamla Stan skiljer 
dem åt, det är en närhet som är mycket ovanlig men 
som utgör en riktig tillgång för Mariestad.  

Det finns många fördelar med att bo i en liten stad 
med korta avstånd. Möjligheten att ta sig fram till 
fots eller på cykel till det mesta är stor. Det finns bra 
cykelvägar i hela staden och det går att cykla långa 
sträckor utan att behöva korsa några stora vägar. 
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Mariestad�
ligger�vid�

Vänern�mellan�
Stockholm�och�

Göteborg.

Strandgården�ligger�
centralt�i�Mariestad�
och�precis�vid�Vänerns�
sydöstra�kant.



»�Strandgården�ligger�i�ett�lugnt�område�med�friluftsliv�
och�natur�nära�till�hands.�Precis�utanför�huset�ligger�ett�
fint�promenadstråk�som�sträcker�sig�längs�med�vattnet.«
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PLAN 2-4

planritningar
I punkthuset på Strand
gården har våningsplanen 
fått olika utformning.  
Det ger huset dynamik 
och skapar valmöjligheter 
för  hyresgästen.

Plan 1

Plan 2–4
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Lägenhets
typer
Det fins 15 olika lägen
hetstyper. Storleken 
varierar från enrumslä
genheter på 45 m2 till fyra 
rum och kök på 124 m2. 
Alla har härligt ljusinsläpp 
och stora balkonger, de 
flesta även med inglasat 
uterum.

Typ 3 A
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Typ 4 A
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Typ 4 B

Typ 2 A



Byggtiden
Ett hus som byggs på det 
sätt som Strandgården 
växer snabbt fram. 
Bygget startade decem
ber 2013 och i mars 2015 
flyttade de första hyres
gästerna in. 

Här�pågår�mark-
arbetet�för�fullt.�

Mariehus�förbereder�sig�
för�bygge�och�visar�stolt�
detta�med�både�skylt�
och�flagga.�

Källaren�byggs�i��
vattentät�konstruktion.

Våningsplan�läggs�på�våningsplan.�
Här�väntar�NCCs�byggare�på�att�ta�
emot�ett�nytt�block�från�kranbilen.�

Trapporna�till�trapphuset�levererades�
i�block�om�ett�våningsplan�per�block.

Takarbete�pågår�
under�en�de�
varmaste�dagarna�
under�den�stekheta�
sommaren�2014.

Vy�från�taket�över�
området�Katthavet.

Huset�växer�fram�med�ett�
våningsplan�per�vecka.�Här�har�
tre�våningsplan�kommit�upp.

Norrläge�med�vy�över�Torsö-
bron�från�en�av�lägenheterna�
på�sjätte�våningen.�

Kranbilen�
lyfter�på�
väggarna�
till�fjärde�
våningen.�

Med�hjälp�av�en�kranbil�får�arbetarna�
upp�nytt�material�för�att�bygga�nästa�
våningsplan.
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Här�används�murbruk�för�
att�fylla�alla�skarvar�mellan�
byggblocken.�

Vy�mot�sydväst�från�ett�av�de�
lägre�våningsplanen.�Genom�
fönstret�syns�domkyrkan��
i�Gamla�stan.�

Fönsterleverans�till�
alla�lägenheter.�

Vy�från�en�
balkong�på�
plan�sju�med�
utsikt�över�hela�
Mariestadssjön�
och�Torsöbron��
i�bakgrunden.�

På�entrésidan�
ligger�husets�
tre�enrums-
lägenheter.�
Här�färdig�ställs�
enrummarnas�
balkonger.�

Insättning�
av�kök�som�
är�av�typen�
Marbodal�+.

Balkongen�tillhör�en�stor�trerums-
lägenhet�på�124�kvadratmeter�på�
sjunde�våningen.�

Garage�med�fjärrkontrollsstyrda�
portar.�I�garagelängan�finns�även�
sophus�med�källsortering.�

Flaggan�stod�på�plats�innan�
bygget�drog�igång�för�att�
markera�att�Mariehus�hade�
tagit�marken�i�besittning.�

Alla�lägen-
heter�har�
duschkabin�
med�glasdör-
rar,�takdusch/
regndusch�och�
handdukstork.

Hela�huset�med�alla�våningar�är�på�
plats,�nu�färdigställs�balkongerna.�



Gården vid stranden  
har en lång historia
Gården vid stranden visar idag inga tecken på sin 
ursprungliga historia. när marken först blev bebodd 
finns det inga tydliga uppgifter om men vid sekelskif
tet 1900 låg det en liten jordbruksenhet på platsen. 

Där fanns ett litet torp med tillhörande ekonomibygg
nader och mark. På gården odlade man potatis och 
hade lite djur som höns och grisar. År 1914 köptes 
gården av köpmannen Johan Cardell, som drev en 
framgångsrik herrekipering på Kungsgatan. I affären 
fanns även en damavdelning som hustrun Augusta 
Cardell skötte. Paret bodde i en lägenhet ovanför 
affären med sina sex barn.

På Strandgården hade familjen Cardell en anställd 
dräng som skötte arbetet på gården. Under Första 
världskriget var det svårt att få tag på färskvaror och 
då gav torpet ett värdefullt tillskott på förnödenheter. 

När kriget var över, 1918, påbörjades byggnationen 
av en gedigen, putsad tegelvilla på ett och ett halvt 
plan med källare. Byggmästare var Henning Svensson, 
Mariestad. Villa Strandgården följde tidens ideal med 
burspråk, veranda med övre altan och mansardtak.

– Det var inget vanligt hus utan en mycket fin villa 
som byggts med, för tiden alla önskade funktioner 
och moderniteter, berättar Elisabeth Göthberg som 
gjort mycket efterforskningar kring Strandgården. 

Familjen Cardell flyttade in i villan 1920 och bodde 
sedan där fram till 1946 med sina sex barn och hade 
tre anställda i hushållet. 

Från ridskola till pensionat
Från tiden då Cardells sålde gården och fram till 1966 
är uppgifterna om platsen något vaga. Men det fanns 

en ridskola i stallet som låg längs med stranden. Det 
var familjen Svarén som drev den, troligtvis under den 
senare delen av 1940talet och under 1950talet. 
Ungdomskulturen växte sig stark under 1950talet 
och då passade det bra med en ridskola på gården. 
Stallet fanns redan där, det var nära till staden och det 
fanns stora marker i omgivningen som passade ut
märkt för ridturer. 

Samtidigt som Svaréns drev ridskola i stallet drev 
familjen Johansson en omtyckt pensionatsrörelse, 
Pensionat Strandgården, under 1950talet och början 
av 1960talet. 

År 1966 köpte några andra Johanssons, Ingemar 
och IngaLisa, fastigheten. Familjen drev en fram
gångsrik möbelfabrik strax norr om gården. Under 
några år hade även IngaLisas mor, Valborg Josefsson, 
ett pensionat på Strandgården. Under tiden som 
Valborg drev pensionat flyttade familjen ut till den 
äldre bostadsbyggnaden, torpet. 

Fritidsgård i kommunens regi
1970 utnyttjade Mariestads kommun sin förköpsrätt 
och under många år därefter drev de fritidsgård på 
Strandgården. Den drevs fram till 2003 och under den 
tiden var det mycket aktivitet i huset. Det fanns till 
och med en drejskiva och en keramikugn i källaren där 
det hölls keramikkurser. I huset flödade kreativiteten 
som blev en riktig mötesplats, fortfarande under 
namnet Strandgården.

Villan vid Vänern stod tom under många år och revs 
sedan  våren 2009.

� Uppgiftslämnare:�Elisabeth�Göthberg

När�Strandgården�var�
fritidsgård�var�det�en�
uppskattad�mötes-
plats�där�kreativiteten�
flödade.
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Villa�Strandgården�1967,�
fotograferat�av�Hilmer�
Jonsson�som�ville�bevara�
gamla�byggander.
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»�I�folkmun�har�man�alltid�kallat�gården�vid�
stranden�för�just�Strandgården.«
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Många�minns�med�värme�
den�tidigare�fritidsgården�
Strandgården.

Med�sjön�i�bak-
grunden�sträcker�sig�
gården�ända�upp�till�
järnvägen.�I�dungen�
till�vänster�ligger�
torpet�och�precis�vid�
vattnet�finns�stallet�
och�möbelfabriken.�



VÄRDERINGSOMRÅDEN

• Energi
• Innemiljö
• Kemiska ämnen
• Särskilda miljökrav
 

Grönt byggande för 
framtiden
att ta ansvar för att både människa och miljö ska må 
bra är en självklarhet för Mariehus. 2003 miljöcerti
fierades företaget och inför bygget av strandgården 
var det dags att ta ytterligare ett steg – att bygga 
enligt nästa nivå av miljöklassning. 

»Miljöbyggnad« är ett svenskt miljöklassningssystem 
som är anpassad för svensk byggpraxis och svenska 
myndighetskrav. Låg energianvändning med liten 
miljöbelastning, god inomhusmiljö samt miljö och 
hälsomässigt bra materialval premieras genom syste
met. 

Miljöbyggnad har utvecklats av forskare i samar
bete med företag i bygg och fastighetsbranschen. 
Genom systemet betygsätts 16 värdepunkter inom 
områdena energi, inomhusmiljö och material. Ingen 
punkt får exkluderas. Sammanräkningen av betygen 
ger utmärkelsen Guld, Silver eller Brons.  

Mariehus bygger för silver
Inför bygget av Strandgården bestämde Mariehus att 
det var dags att höja miljöstandarden och byggde för 
första gången enligt kriterierna för Miljöbyggnad 
Silver. 

– Vi är miljö och kvalitetscertifierade och det är 
viktigt att vi hela tiden jobbar mot en så liten miljöpå
verkan som möjligt. När vi bygger nytt har vi möjlig
het att påverka hela processen, säger Ilse Hedström, 
miljö och kvalitetssamordnare på Mariehus.

Mariehus har tagit beslutet att från och med nu 

följa minst Miljöbyggnad Silver vid alla sina framtida 
nybyggnationer. Det är ett sätt att ta ansvar för 
företagets miljöpåverkan. 

– Byggnormen är bra men det känns rätt att vi höjt 
oss ytterligare ett snäpp, säger Ilse. 

Bra för människan
Det svenska klassningssystemet tar inte bara hänsyn 
till miljön, det handlar även om människans välmå
ende. På Strandgården har man till exempel sett till 
att minska buller utifrån. 

Noggrant gjorda materialval och uteslutandet av 
kemikalier gynnar både de människor som arbetar 
med själva bygget av huset och de personer som 
sedan ska bo i det.

– Alla våra entreprenörer ska kunna redovisa exakt 
vilka materialval som gjorts, berättar Ilse och tillägger 
att Mariehus ställer krav på alla sina samarbetspart
ners om att de ska arbeta enligt samma miljövänliga 
principer. 
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Anton�Pentikainen�Arbetsledare�NCC,�Jonas�Hedberg�VD�Mariehus,�Ragnar�
Olsson��Projektledare�ProjektPlanering�AB�och�Markus�Eriksson�Platschef�NCC.�

BestäLLare:
Mariehus Fastigheter aB  Jonas Hedberg 
  
proJektLeDare:  
projektplanering aB  Ragnar Olsson

totaLentreprenör: 
nCC Construction sverige aB Jan Sahl   
 Markus Eriksson
 Anton Pentikäinen
 Joakim Stenlund 
projektering nCC Anders Kaiser Gustafsson
 Ola Lundh 

arkitekt: 
CH arkitekter skövde Ulf Johansson 
 Staffan Morud
 Ludvig Dahl

UnDerentreprenörer:
imtech Stig Kronberg
 Mikael Söderman
 Ingvar Olsson
radiator  Jan Hallgren
 Erik Larsson
tofta  plåt & Ventilation  Kristian  Grönskog
 Rikard Gustafsson
Lorentzons styr Arne Lorentzon  
ottossons Golv Fredrik Ottosson
simonssons Måleri  Peter Gustavsson 

projektering 
och byggande

Fakta  stranDGårDen
antal lägenheter: 37 st
  • 3 st 1 rok
  • 15 st 2 rok
  • 15 st 3 rok
  • 4 st 4 rok

Boarea: 3.070 m2 

Bruttoarea: 4.370 m2  
Byggtid: December 2013 
 –Mars 2015
kostnad: 74 miljoner



Mariehus AB, Österlånggatan 15, 542 30 Mariestad
Telefon 0501686 00 • info@mariehus.se • www.mariehus.se
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