TV-VILLAN I STÄKET
EN ALLVARLIG LEK
Ur tidskriften: Järfälla-bygden 1959
Av: civilingenjör Lennart Hultengren
Hur går det att bygga en enfamiljsvilla som
stenhus på fyra dagar har många frågat. En
sådan prestation fordrar förmodligen ett så
trevligt och stimulerande initiativ som det
SVR tog när förfrågan kom till ingenjör
Ernst Sundh, om han kunde, liksom de
andra två TV-villa-byggarna, medverka i
en insamling för CP-barnen i SVR:s regi
genom att bygga en villa på en vecka.
Omedelbart hopade sig en hel mängd
frågor om förutsättningarna att med 10
dagars varsel bli färdig med grund, att
skaffa fram erforderliga material, att
avdela den kvalificerade arbetsdelningen
som erfordrades, att klara administrativa
frågor om tomt, byggnadslov, låneansökan
mm. Men med den ”fighting spirit” som
omedelbart grep omkring sig var det aldrig
tal om ”om” utan endast ”hur” jobbet
skulle genomföras. Arbetet har varit som
en allvarlig lek med en sällsynt
samarbetsvilja och ett sällan skådat intresse
från alla som medverkat. Under
förberedelsetiden pressade leverantörerna
fram de material som erfordrades på
rekordtid. Omkonstruktion av tak och
väggelement blev nödvändiga för att
förkorta byggtiden. Likaså iordningställdes
ett s. K. färdigt badrum med kakelklädda
väggar, som vi normalt har, men som i
detta fallet skulle tagit för lång tid att
utföra på platsen. På Sundh-byggens
arbetsplats i Kallhäll förtillverkades
väggelement till två hus, ett i reserv om
något skulle mankera. Väggarna
förbehandlades så långt möjligt, så att t. o.
m. limningen under tapeten utfördes på

elementfabriken. Så långt möjligt
genomfördes färdigmålade enheter, så att
endast 34 timmars målningsarbete återstod
vid själva uppförandet. På fredagen den 22
maj var alla förarbeten klara. Grunden klar,
återfyllningen gjord, materialen var färdiga
för leverans till arbetsplatsen, erforderlig
arbetskraft var reserverad och den för
arbetet planmässiga genomförande
nödvändiga planeringen var i detalj
genomgången med arbetsledningen. Lugn
rådde utom på TV där man med förfäran
konstaterade, att vi inte ville starta
byggnadsarbetet förrän måndagen, för att
vi kunde ju rimligtvis icke blockera
helgtrafiken på riksvägen StockholmEnköping med våra transporter. Kl 7 på
måndagen gick startskottet. Redan efter en
timme hade fyra väggelement rests, så att
murarna kunde börja anlägga
fasadmurningen på en långsida. Efter fyra
timmar var betongstommen klar och taket
som hade förtillverkats i fyra delar kunde
monteras. KL 15 blev det lagom att ta den
sedvanliga kaffepausen och fira
taklagskalaset. Kompletteringen av taket
börjades omedelbart och lika så fogning
och justering av betongstommen. Tisdagen
fortsatte med färdigmurning av tegelskalet,
taktegelläggningen, uppsättande av
innertak och inredningar, färdigställande
av värmen, tråddragning i den elektriska
installationen och påbörjan av
slutmålningen. Det var med förtjusning
man kunde konstatera att praktisk taget alla
arbetskategorierna, som finns på ett bygge,
kunde samsas i ett rum och folk ”stod i kö”
för att få arbeta och klev på den som var
före. Onsdagen ägnades åt tapetsering,
matt läggning, slutmontering av inredning
och listning. Samtidigt började
trädgårdsanläggningen och på onsdag kväll
var huset praktiskt taget klart. Garaget var
också påbörjat. På torsdagen återstod

endast efterjusteringsarbeten, städning och
plantering av trädgården samt slutarbetet
på garage och det provisoriska staket som
sattet upp för att skydda anläggningen. På
eftermiddagen påbörjades möbleringen
som var klar sent på kvällen och därmed
var uppdraget genomfört. Roligare uppdrag
än att bygga TV-villor finns knappast. Det
positiva intresse och den aktiva medverkan
som från alla leverantörer, arbetare,
myndigheter m. fl. visas ingenjör Ernst
Sundh, Avesta, och AB Sundh-byggen i
Stockholm, som genomförde byggandet
gemensamt, kan inte annat än inspirera och
byggandet blev härigenom nästan en lek.
Att leken sedan gav CP-barnen en
välbehövlig hjälp gav det stänk av allvar
som fordras för att leken skall bli riktigt
roligt.

Artikel ur St.-T 31/5-59
Ingen köpare flyttade på lördagskvällen
in i TV-villan i Huddinge, som byggs och
skänks till förmån för CP-insamlingen.
Goda bud lämnades på alla tre villorna,
men något avgörande träffades ej – än
finns chans att bjuda på dem.
Första budet på villan vid Sjövägen i
Huddinge kom från fru Karin Svensson,
som bjöd jämnt 100.000 kr, för villan. Den
har värderats till 70.000 kr, vartill kommer
allt som skänkts (minst 15.000 kr). Buden
höjdes under hand. Sista och högsta budet
under Stora famnen-programmet stannade
vid 137.000 kr.
För Stäket-villan, som värderats till
60.000 kr och med gåvor för minst 10.000
kr , bjöds av hr Helge Landin Solna,
80.000 kr. Hr Karl Blomgren i Sollentuna
konstaterade vid ett telefonsamtal med
Lennart Hyland att Stäket är känt för sina

goda fiskevatten och med den
motiveringen ökade han priset på Stäketvillan till 95.000 kr, som blev dagens
högsta pris på den villan.
Hr Stig Gustafsson i Malmö vill gärna
bosätta sig i Lomma, anförtrodde han
Lennart Hyland. Han bjöd 76.000 kr för
villan i Lomma. Den är värderad till
59.000 kr, vartill kommer gåvor för
åtskilliga tusental kronor. Hr Krakau bjöd
över kraftigt, 95.000 kr var budet också för
denna villa innan programmet avslutades.
Intresset för villorna är enormt. Därom
vittnar den stora brevskörd som kommit
Stora famnen tillhanda och de mängder av
telefonsamtal som kopplades över A 1:s
växel.

