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I djungellagunen är det 30 grader i luf-
ten och i vattnet.

I Mölndal kommer det från och med i 
höst att vara sommar året runt.

Invändigt i nya upplevelsebadet kommer det 
att fi nnas i huvudsak två stora rum. I det störs-
ta fi nns upplevelsebadets attraktioner – två 
rutschkanor, en Spacebowl, en djungellagun 
samt två bubbelpooler. I det mindre rummet 
fi nns en 7x10 meters bassäng med höj- och 
sänkbar bassängbotten.

Den tidigare upphandlade entrepre-
nören av det nya upplevelsebadet 
i Åby gick i konkurs i höstas. Då 
fi ck Anjobygg en förfrågan om man 
kunde ta över.

– Badhus är komplicerade byg-
gen, det vet vi av erfarenhet. Men 
vi bygger klart till hösten – det kan 
mölndalsborna lita på, förklarar 
arbetschef Henrik Larsson.
Badhus, med höga temperaturer, ångtryck 
och hög luftfuktighet, ställer höga krav på 
utförandet. Det centrala är att skapa ett 
helt ångtätt hus, annars bildas kondens i 
fastigheten, med därmed sammanhäng-
ande problem. 

– Badhus är även en miljö som innebär 
stark korrosionspåverkan. Därför fi nns 

”Anjomodellen” – partnerskap
www.anjobygg.se

Anjobygg bygger klart
inga genvägar i bygget, det gäller att vara 
oerhört noggrann.

Anjobygg, som generalentreprenör, 
slutför nu Åby upplevelsebad i nära dialog 
med Samfast.

– Beställaren Samfast, bygger i princip 
i egen regi med Anjomodellen där Anjo-
bygg är ”verktyget”. Det genererar effek-
tivt utnyttjande av skattemedel. 
Anjobygg, som haft en expansiv utveck-
ling de senaste åren, är sedan två år tillba-
ka ett självständigt dotterföretag till NCC 
vilket medfört att Anjobygg ytterligare 
stärkt sin ställning på marknaden.

Jan Håkansson Byggplanering AB, 
med över 30 års branscherfarenhet, 
anlitas för kvalitets- och kontrollupp-
drag vid Åbys nya upplevelsebad.

Anders Håkansson har bygglednings- och 
kontrolluppdraget vilket innebär att han över-
vakar entreprenörernas arbeten och informe-
rar beställaren och att alla detaljer utförs rätt 
och under processens gång. För kontrollupp-
draget gäller att lämna information och tillse 
att handlingar och ritningar efterföljs.

Jan Håkansson är besiktningsman och har 
uppdraget att konstatera om byggnadsprojek-
tet avlämnas enligt avtal.

Familjeföretaget har genomfört ett fl ertal 
större projekt som projektledare och byggle-
dare åt kommunala beställare och även utfört 

Rätt kvalitet i bygget
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Jan 
Håkansson 
och Anders 
Håkansson.

besiktningar på Fässbergsgymnasiet och Ek-
landaskolan för Samfast.

I höst är den klar: Åbys nya upplevelsebad 
med lagun och 30-gradigt vatten. 
Bild från modell.

Tropisk värme
Miljön skiljer sig dock mycket från en vanlig 
byggnad där man bara skall värma upp till 20 
grader. I upplevelsebadet skall lufttemperatu-
ren ligga kring 30 grader och vattnet som skall 
forsa runt skall vara 30 grader varmt respek-
tive 34 grader varmt i rehab-bassängen.

Rutschkanorna
Den första rutschkanan som är 39 m lång tar 
dig med på en snurrig tur. I denna rutsch har 
du uppsikt från start till landning. Den andra 
rutschkanan startar hela 9,40 m upp i trapp-
huset. Här står du inför en häftig acceleration 
i starten innan du åker ner genom ett rör ut i 
hallen på en 74 m lång tur. 

Spacebowlen
Spacebowlen är attraktionen där du står inför 
utmaningen att klara av att snurra så många 
varv som möjligt när du kommer ner i ”skå-
len”.  För att klara detta gäller det att få så hög 
fart i startröret som möjligt. Alla åker till slut 
ut genom hålet i botten på ”skålen” och landar 
i bassängen inunder. 

Djungellagunen
Djungellagunen är ett ca 100 kvm stort om-
råde för de minsta. Här fi nns plaskbassänger 
i olika nivåer, lekvänliga fi gurer som sprutar 
vatten, hyddor, fl otte med krypin, små rutsch-
kanor, vattenfall m.m.

Rehabbassängen
Rehabbassängen är en fl erfunktionsbassäng 

som skall kunna utnyttjas för fl era ändamål. 
Bassängen kommer att ha en höj och sänkbar 
botten som gör att man kan variera vattendju-
pet från 0 till ca 1,70 m. Detta ger möjligheter 
för olika terapibehandlingar, lekmöjligheter i 
grunt vatten, simträning, avslappningsbad och 
många liknade användningsområden. 

   Den första 
rutschkanan är en 
39 meter lång rutsch 
som tar dig på en 
snurrig tur

   Den första 
rutschkanan är en ”

Upplevelsebadet vid Åby klart i höst


