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Nyhetsbrev för Snäck 4 - September 2021 
 

Kort information om projektet: 

Nyproduktion av 54 stycken bostadsrätter i området snäckgärdsbaden i Visby, Gotland. 

Betongstomme med plattbärlag samt putsad fasad med inslag av träpanel. 

 

 

Vad händer på arbetsplatsen nu?  

 

• Vid rivning av oljepannorna i källare på hotellet tog vi ett markprov för att säkerställa att 

marken var ren, vi fann ett lokalt område med avvikande resultat med rester av olja via vår 

miljökonsult. Vi har fått godkännande från kommunen och har nu sanerat bort ytan. En ny 

provtagning sker och rapport till kommunen skickas. Vi har tagit hjälp av vår 

rivningsentreprenör som håller sig kvar på arbetsplatsen vecka 37-38 då viss rivningsmoment 

måste ske efter detta moment nu.  

 

• Ser över och förbereder för av kommande rivning vid lämpliga tillfällen under hösten:  

-Slusstorn som knyter an sluss till Snäck 1 

-Poolhus och telerum. 

 

• Komplettering och byggnation av ny fasad/tak som finns behov av när man särdelade 

snäckhotell med Snäck 1. 

• Renovering av invändiga ytskick i dessa ytor.  

 

Vad händer framåt? 

Bergvärme borrning pågår. 

Mark lastar och kör bort massor efter rivning. 

Förberedelse för grundplatta och första formning av etapper sker av mark.  

Fortsatt arbete med snäck 1 fasad samt renovering inne. 

 

Tider framåt:  

• Rivning & sanering vecka 37-38 

• Markarbete för projekt- Start vecka 36 

• Bergvärmeborrning - Start vecka 35  

• Kommande framåt i höst: Pågående markarbeten och betongarbeten. 
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Bra att notera 

 

• Pågående garantiarbeten sker av eftermarknadsavdelningen. Vi på produktionssidan är en 

annan avdelning och vi har begränsad information om dessa åtgärder. 

 

• Vi vill informera att vi följer naturvårdsverkets riktlinjer samt arbetstider för bullerkritiska 

arbeten. 

 
Med vänlig hälsning 

Arbetsledningen från Hökerumbygg 

 

 


