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VÅRA PENGAR kina lyfte börsen
■■ Oväntat starka handelssiffror från Kina bäddade för en 

bred börsuppgång i Europa. Stockholmsbörsen hängde 
på, med storbankerna bland vinnarna. När handeln stäng-
de på torsdagen hade OMXS-index stigit 0,5 procent till 
391,5. (TT)

Miljöriktiga stugor ny nisch

Anders Eriksson har till-
sammans med Skellefte-
borna Mats Allanson, Mi-
kael Nilsson och Pär Al-
lanson, den sistnämnde 
ägare till Främby  Udde 
Resort i Falun, bildat det 
nya företaget Stugbyn i 
Sverige AB. 

– Det var i samband med 
att vi var på besök hos Pär 
på  hans camping som vi 
började prata om det här 
med stugor, om problem 

och möjligheter, säger An-
ders.

En av de möjligheter 
som då listades är ägande-
formen, att sälja stugor på 
campingplatsen som fri-
tidshus. Fritidshus som 
ägarna kan  finansiera ge-
nom uthyrning via cam-
pingplatsen. 

– Ett problem är ju att 
om man ska bygga stugor så 
är ju campingen en byggar-
betsplats hela sommaren. 

Vi diskuterade därför hur 
man kan  göra färdiga stu-
gor som lyfts på plats med 
lyftkran. Det finns också 
en efterfrågan  när det gäl-
ler den ekologiska biten när 
det gäller stugor, säger An-
ders. 

Visningshus
Glommershus, som sedan 
starten 2007 satsat på mil-
jömässigt, energisnålt och 
hållbart byggande, har nu 
byggt det första  huset en-
ligt Stugbyn i Sveriges kon-
cept. Hotellstugan premi-
ärvisas i  Falun den 19 au-
gusti. 

– Det är ett visningshus. 
Det finns ett tiotal tom-
ter  till på campinganlägg-
ningen som det finns pla-
ner att bygga sådana här 
stugor på, säger Anders.

Hotellstugorna har hö-
gre standard än vanli-
ga campingstugor.

– Det finns ett intresse 
för lodgeboende, det vill 
säga stugor med hotellstan-
dard i en schysst miljö. Tu-
ristbranschen verkar dess-
utom  växa  stadigt, både  
i Sverige och utomlands.

Han berättar att det re-
dan finns intresse och för-
frågningar från andra cam-
pingplatser.

– Det är där vi hoppas 
att det här kan bli något. 
På  Glommershus är det 
full fart nu. Men att kunna 
bygga helt färdigt på fabrik 
är  intressant, det ger  oss 
möjlighet till mer verksam-
het under vinterhalvåret 
när det annars kan vara lite 
lugnare. 

Göran Westerlund (nn)

Fakta

Hotellstugorna
■■ Byggs i trä. Husen är ritade 

av arkitekten Maria Block, känd 
när det gäller ekologisk arkitek-
tur. Hon har tillsammans med 
arkitekten och författaren Varis 
Bokalders skrivit fyra böcker om 
ekologisk byggnadsteknik
■■ I nuläget finns två typhus, 

dels en hotellstuga på 38 kva-
dratmeter med fyra bäddar, dels 
en på 28 kvadratmeter med två 
bäddar.
■■ I konceptet ingår även fri-

tidshus som kan placeras ute på 
vatten.
■■ Stugbyn i Sverige AB ägs av 

Mats Allanson (vd), Anders Er-
iksson, Pär Allanson och Mikael 
Nilsson. Styrelseordförande är 
Sven-Olof Holmström. 
■■ Glommershus AB sysselsät-

ter för närvarande fem personer.

premiär.
Den första hotellstugan 
från Glommershus ab:s 
fabrik i Glommersträsk 
kommer den 19 augusti att 
premiärvisas i falun. 
Foto: stuGbyn i sveriGe ab 

GLOMMERStRÄSk · Den första hotell-
stugan från fabriken i Glommersträsk  
premiärvisas inom kort i Falun: ”Då får 
vi se hur marknaden tar emot den,” säger 
Anders Eriksson, som driver Glommers-
hus AB.

äGare.
anders eriksson, ägare 
till Glommershus ab och 
delägare i nya företaget 
stugbyn i sverige ab.
Foto: Stugbyn i Sverige Ab


