
Havremagasinet

               

en väl bevarad historia
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”Överallt denna havre, som måste torkas och 
luftas och skötas som ett litet barn.”

Att förvara havre under längre tid, kräver 
noggrann övervakning för att inte havren skall 
mögla eller bli förstörd på grund av att den blir 
för varm och ”brinner”. 

Under den varma årstiden såg man till 
att hålla havren i ständig rörelse, för att 
undvika för höga temperaturer som kunde 
förstöra havren. Då fick magasinarbetarna ta 
trapporna till de olika våningarna och öppna 
de många fönstrena, så att den svala nattluften 
skulle sänka temperaturen i magasinet. 

För att inte fåglar skulle flyga in i magasinet 
och äta upp havren, var alla fönster försedda 
med en extra fönsterbåge med fågelnät. 



Överallt, denna havre 

               

DRIVEN AV HAVRE
Hästar har använts av människan 
sedan 6000 år. Inom det militära har 
hästar använts för förflyttning och 
strid. I början av 1900-talet hade 
hästen fortfarande stor betydelse för 
militära transporter i Sverige. 

Drivmedlet hette havre och det krävdes 
stora mängder för att mätta hungriga 
militärhästar. För att öka beredskapen 
och ”trygga arméns förplägnad i krig” 
byggdes därför fyra havremagasin runt 
om i Sverige; i Boden, Östersund, 
Karlsborg och Hässleholm.

FÄRDIGBYGGT 1919
1917 påbörjades byggnationen av det 
som skulle komma att bli Hässleholms 
högsta byggnad under många år. 
Närheten till järnvägen var viktig och 
en tomt köptes på det område som 
kallades Norden, nära regementet T4. 
1919 stod ”Havremagasinet” klart – 
byggt efter i stort sett samma principer 
som de övriga havremagasinen. Resul-
tatet var en 22 meter hög tegelbyggnad 
med sex våningar och ett källarplan. 
Fasaden mäter 42 meter på längden, 
14 meter på bredden och huset hade 
172 fönster. Ett stickspår drogs fram till 



lastbryggan på baksidan av byggnaden. 
På framsidans lastbrygga tog man 
emot leveranser med häst och vagn 
och senare med lastbil.

STABIL TRÄKONSTRUKTION
Interiört var allt byggt av trä. Det stabila 
bjälklaget och de kraftiga pelarna var 
dimensionerade och hopfogade för att 
kunna bära totalt 1500 ton havre och 
1000 ton andra förnödenheter. Pelarna 
löper vertikalt genom byggnadens alla 
våningar och är placerade med 2,5 
meters mellanrum både i nord-sydlig 
och i öst-västlig riktning. Det krävdes 
enorma mängder pelare, för att säkra 
hållfastheten när havren levererades in, 
ton efter ton.  Ju högre upp i byggnaden, 
desto mindre blir dimensionerna på 

pelarna; de kraftigaste återfinns i käl-
laren.

Allt byggnadsvirke sågades i ett 
sågverk på byggarbetsplatsen. Närhet 
till järnvägen möjliggjorde smidiga 
leveranser av tegel till ytterväggar 
och tak. Tusentals bultar och beslag 
smiddes för hand, för att foga ihop 
träkonstruktionen. 

STÄNDIG ÖVERVAKNING
Man förvarade havren i stora behållare, 
som kallades bingar. Havren kunde 
flyttas mellan de olika bingarna och de 
olika våningsplanen. Man var tvungen 
att noga kontrollera temperatur och 
fukthalt. Genom en fjärrtermometer 
kunde man avläsa temperaturen i de 



olika spannmålsbingarna. En för hög 
temperatur indikerade att havren 
måste sättas i rörelse för att kylas ner. 
Då skickades den runt i huset i ett 
kontinuerligt omlopp.

När förmannen hojtade ”hauren e 
för fogti”, skickades den in i ett sinn-
rikt maskineri, som var hjärtat i verk-
samheten. 

Från källarens intagningsholkar trans-
porterades havren inåt till mitten av 
byggnaden med hjälp av en enkel och 
listigt konstruerad skruvanordning. 
Mitt i byggnaden fanns ett schakt hela 
vägen upp till vindsvåningen. I schaktet 
fanns ett så kallat paternosterverk. 
Paternosterverket bestod av en rem-
driven anordning med små skopor, som 

lyfte havren från källaren hela vägen 
upp till vindsvåningen. Här skruvades 
den ut till nedsläppsrör som mynnade 
i 12 stora behållare, ”bingar”, på 
våningen under. I botten på varje binge 
fanns ett spjäll som kunde öppnas så att 
havren föll ner och landade i bingen 
på våningen under. Våningarna två 
till fem hade 12 bingar per våning; 
6 på varje halva av huset. Genom 
att låta havren falla ner till våningen 
under ”luftades” den. Torkningen och 
luftningen fortsatte, våning för våning, 
ner till bottenplan. Här kontrollerades 
havren för fukt och temperatur. 
Resultatet ledde antingen till att havren 
packades med hjälp av den mobila 
packanordingen som ”trattade ner” 
havren i jutesäckar, eller till att den fick 
göra sin ”luftningsresa” en gång till. 

Två unga män tar hand om säckarna med havre 
som levereras. Det rasslar svagt när havren 
skottas ner i intagningsholkarna, som mynnar 
i källaren. ”Ho si hauren ud ida?” hojtar 
förmannen till de svettiga männen. ”Denne 
behauer bare gau igenom rensverket och pagges! 
Sitt igang sickapiskaren, sau ne kan fau rena 
sickar.” 

De som arbetade i magasinet skulle dagligen 
hantera 100-kilossäckar med havre, 200- 
litersfat med sirap, saft och sylt samt silltunnor. 
Till sin hjälp hade de säckakärror, fatkärror 
och fatlyftare. Det var ett fysiskt tungt arbete, 
där väder och vind gjorde sitt vid in- och 
utlastningarna på hala och blöta lastbryggor, 
som från början saknade det skyddande taket. 



Säckarna vägdes på bottenvåningen, 
där packningen skedde, på en fast våg 
som var monterad i liv med golvet.

PLATS FÖR PROVIANT
Havremagasinet var från början av-
sett för att främst magasinera havre, 
men hade plats även för annan 
proviant. Bruna bönor, orostat kaffe 
och knäckebröd kunde man hitta 
på hyllorna. 1928 hade sortimentet 
utökats med bland annat ärtor, salt sill, 
fläsk, ost, konserver, choklad, mjöl och 
gryn. Det var bara början; i takt med 
att militären motoriserades, minskade 
behovet av havre och Havremagasinet 
fick andra uppdrag. 1936 ändrades 
namnet till ”Förplägnadsanstalten 
Hässleholm” för att bättre passa 

verksamheten och 1944 gjorde man 
en större ombyggnad för att anpassa 
utrymmena för lagring av proviant. 
Havrebingarna i halva byggnaden 
revs ut och golven byttes för att kunna 
hysa lagerhyllor. I den andra halvan 
fortsatte havre hanteras, på samma sätt 
som tidigare.

SLUT MED HAVRE
I mitten av 50-talet fanns nästan inga 
hästar kvar i det militära och efterfrågan 
på havret hade sjunkit radikalt. 1955 
gjordes därför en genomgripande 
renovering av byggnaden och havre-
hanteringen togs bort helt. Hela 
magasinet moderniserades och ut-
formades för att kunna lagra och 
hantera proviant. Paternosterverket 



i mitten av byggnaden försvann och 
i schaktet installerades i stället en, får 
man förmoda, efterlängtad varuhiss. 
Namnet ändrades till ”Arméns 
Centralmagasin Hässleholm” (ACH).

På 60-talet moderniserades maga-
sinet ytterligare och i slutet av 60- 
talet asfalterades gårdsplanen och 
skyddstak monterades över last-
bryggorna. Utedassen byttes mot nya 
personalutrymmen med toaletter 
och duschar. Namnet ändrades 
1966 till ”Milointendenturförråd 
151” (MI151) och magasinet blev 
ett förråd – ett garnisonsförråd. 
Verksamheten förvarade livsmedel 
och militärt beklädnadsmaterial för 
Hässleholms två regementen; P2 
och T4. Även vissa sjukhus, fång-

vårdsanstalter, alkoholistanstalter och 
ungdomsvårdsskolor var hänvisade 
till att beställa sina förnödenheter från 
MI151. 

VARIERANDE PERSONALSTAB
En förvaltare, en maskinist och två 
magasinarbetare anställdes för att 
sköta verksamheten i Havremagasinet 
när verksamheten öppnade 1920. Un-
der krigsåren skeppades förnödenheter 
och havre ut som aldrig förr och 
personalstyrkan ökade rejält; en maga-
sinschef, tre förmän och 25 arbetare. 

När hanteringen moderniserades 
och blev mer rationell i slutet av 
50-talet, minskade personalstyrkan 
igen till en förvaltare, en förman och 

Personalen fick gå på utedass ända 
fram till 1969, när man byggde 
toaletter och personalutrymmen. 
Förvaltaren hade ett eget dass. 
Rödmålat på gården. 

En av förvaltarna gick aldrig på 
Havremagasinets utedass – han 
hade nära till sitt hem och föredrog 
omaket att promenera en bit mot 
att besöka den enkla inrättningen.



tre förrådsarbetare. När det blev för 
mycket att göra, kunde förvaltaren 
begära förstärkning från regementet 
T4 några hundra meter bort, för 
handräckning.

NEDLAGT 1986
Försvarsmakten började handla upp 
förnödenheter på den öppna mark-
naden. Man kunde spara in pengar, 
eftersom man slapp hålla lager och 
underhålla förrådsbyggnader. MI151 
tappade sin funktion. 1986 såldes 
Havremagasinet till ett privat företag, 
som använde byggnaden till lager. 

UPPKÖPT 2002
2002 köpte HIBAB, som ägs av 
Hässleholms kommun, fastigheten. 
Uppdraget har varit att förvalta bygg-
naden och göra miljön levande igen. 
Det skulle dröja många år innan 
man på allvar kunde börja renovera 
byggnaden. 

Tack vare att många politiker i Hässleholms 
kommun velat bevara miljön, har Havre-
magasinet fått möjlighet att leva vidare. 

Det har krävts mod och samarbete att ta 
beslutet att satsa på Havremagasinet för att 
bevara en kulturmiljö och föra den vidare in i 
framtiden.



Även om huset var i gott skick och taket tätt, 
hade det stått ouppvärmt under många år. Det 
var en charmig miljö full av industrihistoria. 
Det var rått och kallt, dammigt och smutsigt och 
en utmärkt bostad för flugkolonier, vilka levde 
upp under den omfattande renoveringen 2016–
2017, när huset bjöd på skön värme. 

Ingen rät vinkel, ingen rak vägg 

               

ÖVERGIVET MEN FRISKT
Där stod det – ett nära 100 år gammalt 
hus av handslaget tegel. Tornade upp 
sig över närliggande byggnader, som 
ett monument från en svunnen tid. 
Lika starkt, lika vackert som då det 
stod klart 1919. 

Havremagasinet hade behållit sin 
industriella känsla genom åren då 
det fungerade som lager för proviant 
till försvaret. På den södra halvan av 
huset hade den förra ägaren, någon 
gång på 80-talet, gjort ingrepp för att 
ordna en egen entré. Från ytterdörren 
hade en brant trätrappa med snidat 
träräcke monterats, för att nå kontoret 
på andra våningen. Golven knarrade 
under plastmattan och enkla vitmålade 
väggar hade slagits upp för att dela av 
utrymmet. Hur man än försökte värma 

upp kontoret, smög sig den råa, fuktiga 
känslan in bland fakturor och odiskade 
kaffekoppar och det blev rätt ensamt, 
att som enda hyresgäst, försöka liva 
upp det 3500 m2 stora huset. 

Den norra halvan användes som 
ouppvärmt lager. Det var så gott om 
plats, att det kändes ödsligt. Interiört 
såg Havremagasinet ut som det gjort 
sedan renoveringen 1955. Det var en 
spännande miljö där man lätt kunde 
föreställa sig hur verksamheten såg ut 
femtio år tidigare. Spåren från den 
tiden, då det var liv i huset, fanns 
överallt; körplåtar som skyddade golven 
från den täta trafiken in och ut från 
lagerytorna, rejäla pelare och bjälklag, 
en stor våg på bottenvåningen, in- och 
utlastningsportar med lastbryggor. 
Genom alla våningar ledde stentrappan 
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och den funktionella men långsamma 
varuhissen. Under riktigt blåsiga dagar 
kunde det fortfarande falla ner havre 
från springorna mellan takbrädorna.

UPPDRAGET
Så såg det ut på Havremagasinet, när 
HIBAB köpte det 2002. Uppdraget 
var att göra miljön levande igen 
med mänsklig värme, möten och 
spring i trapporna. Det täta taket har 
räddat huset från att få skador. För 
att säkerställa konditionen på huset 
drog man in fjärrvärme 2004. 2011 
ställde man iordning och städade upp 
utemiljön. 

En liten park anlades och HIBAB 
rev det stora förrådet, som skymde 
huset från infarten vid Väpnargatan. 
Havremagasinet fick mer plats och 
kunde börja andas igen. Samma år 
projekterades våningsplanen för att 
kunna presentera säljande systemlös-
ningar för potentiella hyresgäster. 

INTRESSERADE HYRESGÄSTER
Det skulle dröja ända tills 2014 innan 
It-avdelningen vid Hässleholms kom-
mun bestämde sig för att flytta in på 
andra våningen. Ut åkte kylan och in 
åkte ett renoverat kontorslandskap. 

Snart började andra snegla på möjlig-
heten att hyra lokal på Havremagasinet. 
Barn- och Utbildningsförvaltningen 
behövde nya lokaler och våning tre, 
fyra och fem mötte deras behov. 
Fritidsförvaltningen hittade sin plats 
på bottenvåningens södra halva. It-
avdelningen behöll andra våningen, 
men fick flytta ut under renoveringen.

RENOVERINGEN
Hela byggnaden skulle komma att 
genomgå en totalrenovering från 
källarplan till taknock. Det var inte 
tal om att blåsa ut hela interiören! 
Havremagasinet skulle varsamt lotsas 
från gammal militärbyggnad in i nya 
byggnormer. 

”Det har varit ett projekt utöver det vanliga, där 
bevarandevärdet bland annat finns i materialen 
som har fått slitas i årtionden av långa 
arbetsdagar. Alla material är genuina rakt 
igenom, rakt in i kärnan, vilket gör att huset 
åldras med värdighet och bara blir vackrare och 
vackrare. Resultatet är jättefint med fantastiska 
mötesrum på både bottenvåningen och översta 
våningen. Man mår bra av det huset.” 
Helena Nyholm, Sesam Arkitektkontor
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In- och utvändig totalrenovering av 3500 m2, 50 000 arbetstimmar utförda   av fler än 100 personer som är verksamma inom flera olika yrkesområden.



In- och utvändig totalrenovering av 3500 m2, 50 000 arbetstimmar utförda   av fler än 100 personer som är verksamma inom flera olika yrkesområden.
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Helena Nyholm vid Sesam Arkitekt-
kontor, som påbörjat uppdraget 
redan 2011, fick plocka fram sina rit-
ningar igen. Uppdraget var att utgå 
från Havremagasinets historia och 
forma det till en modern och öppen 
kontorsbyggnad. Tillsammans med 
HIBAB tittade hon på bevarande-
värdena. De övergripande frågorna 
var; vad fick inte tas bort eller för-
vanskas? Hur skulle byggnadens själ 
bevaras, samtidigt som man var tvung-
en att möta byggnormerna gällande 
bland annat brand, ljud och luft? 
Helena fick en hel del att fundera över. 

HAVREMAGASINET EXTERIÖR
När man närmar sig Havremagasinet 
möts man av generösa parkeringsytor 

och en liten park med murgröneklädda 
staket, gräs, stensättning och bänkar. 

Fasaden är nyrenoverad; löst murbruk 
har kratsats bort mellan varje tegelsten 
på hela fasaden runt om. Nytt murbruk 
har fogats i. På baksidan har det gamla 
taket över lastbryggan tagits bort och 
hålen i fasaden efter förankringarna 
har lagats osynligt med nytillverkat, 
handslaget tegel. Längs hela övre 
kanten på fasaden, både strax under 
takfoten och mellan våning 4 och 5, 
löper friser, varav den översta gör 
en avstickare och följer taklinjen vid 
gavlarna. Friserna har renoverats för 
hand, i lager på lager, varv efter varv 
runt hela huset. Det gamla tegeltaket 
har bytts till ett nytt falsat plåttak. Alla 
fönster har bytts ut och är tillverkade 

”Havremagasinet är en 100-årig byggnad 
som förpliktigar. Det är inte ofta man får 
vara delaktig i att ett så gammalt hus kan få 
stå kvar i 100 år till. Det som kännetecknar 
produktionen är medarbetarnas engagemang. 
Det har varit ett mycket roligt projekt där lokala 
entreprenörer medverkat. 

Huset har skapat intresse hos dem som arbetat 
här – det är ju en del av den omgivning man bor 
och lever i. Olika hantverkare har  tillsammans 
lagt ner fler än femtio tusen arbetstimmar och 
gjort ett fantastiskt jobb med stort engagemang 
och gott resultat. Det är med stolthet vi kan 
säga att vi varit delaktiga i projektet.” 
Roger Svensson, VD 
Göinge Bygg & Fastighets AB



efter den gamla förlagan. De är målade 
i rött från våning två och uppåt och i 
mörkt grönt på bottenplan. 

På baksidan mot järnvägen är den 
gamla lastbryggan utbytt mot en ny 
av mörkbetsat trä och räcke av järn. 
Framsidans lastbrygga av betong har 
renoverats och försetts med nya trap-
por av stål och steg av durkplåt, samt en 
ramp för tillgänglighet. Nytt skärmtak 
skyddar entrén till huset. 

HAVREMAGASINET INTERIÖR
På bottenvåningen möts man av en 
reception. Durkplåten på golvet mellan 
reception, matsal och hiss påminner 
om de plåtar som skyddade golven i 
lagerutrymmena. 

Huset är ett så kallat säkert hus, bara 
med en, kontrollerad ingång, förberett 
för förhöjd säkerhet vid behov. Huset 
är bara tillgängligt för de som är 
behöriga. 

Den gamla varuhissen, som löpte i 
schaktet i mitten av huset, är utbytt 
mot en modern, snabb hiss, invändigt 
klädd med rostfri plåt och mässingsplåt. 
Enbart den som har behörighet kan få 
hissen att röra sig.

På bottenplan fick de gamla trägolven 
finnas kvar. Överflödiga spik har 
avlägsnats innan golven slipats och 
lackats med matt golvlack. Fulla av 
rostiga spikhål och skador, bär de med 
sig sin historia in i ett nytt bruk som 
matsalsgolv. 



Matsalen bjuder på stora glaspartier, 
som ersatt utlastningsportarna på 
fram- och baksidan. Ljuset flödar in 
på de kraftigt dimensionerade pelar-
na som bär upp hela byggnaden. 
Träkonstruktionen är synlig på alla 
våningsplan. Allt trä är målat med 
brandskyddsfärg, innan innertak och 
innerväggar monterats. 

På översta våningen finns tre konfe-
rensrum. I de två som ligger åt söder 
och norr har man valt att öppna taket 
upp i nock och sätta in takfönster. 
Väggarna är vita och golven av ek. 

Vid varje gavel avslöjar ett stort 
bågformat fönster hur högt huset fak-
tiskt är, när man ser den fina vyn över 
staden i söder och landsbygden i norr. 

FÄRGSÄTTNING
Arkitekten har färgsatt inredningen 
med inspiration från Havremagasinets 
historia. Den faluröda färgen fanns 
tidigare på detaljer i huset. Färgen har 
fått ett fortsatt liv i nya detaljer och 
på väggpartier. I övrigt har arkitekten 
fångat upp havrens guldgula toner i golv, 
väggar och dörrar. Linoleumgolven 
i våningarna två till fem påminner, 
med sina guldgula stråk, om havren 
som låg utspridd i sina bingar. På 
sjätte våningen syns färgen av spirande 
vårhavre på dörrbladen. 

KONTOREN 
Kontorsrummen har byggts med hän-
syn till de bärande pelarnas placering. 
Varje pelare är synlig, varje infästning 

Havremagasinet har inte en enda rak vägg, 
inte en enda rät vinkel och olika mått överallt. 
Snickarna har fått anpassa allt byggmateriel 
i varje rum. 

Dessa förutsättningar har ställt krav på 
stort hantverkskunnande och engagemang 
hos alla olika hantverkskategorier under hela 
renoveringen.



med bultar, sprickor och ojämnheter 
är närvarande. 
 
Varje halva av våningsplanen har en 
kärna i mitten, med vatten, el, tele, 
data och avlopp. Här finns också ett 
pentry, avsett enbart för att brygga 
kaffe. Äta mat får man göra i matsalen 
på bottenvåningen. Kontorens väggar 
kan tas bort om behoven hos hyres-
gästen ändras. Varje våning har 
26 kontorsrum, med mötesrum i 
anslutning till trapphuset. Totalt finns 
det 126 kontor i magasinet.

KÄLLARE MED FUKTPROGRAM
Husets ventilationssystem finns i käl-
laren, där planeringen av rördrag-
ningen har fått göras minutiöst, på 

grund av det begränsade utrymmet. 
Ventilationskanalerna, som går upp till 
alla våningar i huset, har monterats dolt 
inne i väggarna. I källaren finns även 
arkiv, förråd och teknik. För att undvika 
problem med fukt har man renoverat 
källaren efter ett fuktprogram, vilket 
bland annat innebär att man inte 
använt några organiska material här. 

BEVARAT TRAPPHUS
Från källaren löper den gamla 
stentrappan ända upp till översta 
våningen. Trappan är i mycket god 
kondition och har rengjors i samband 
med renoveringen. För att uppfylla 
byggnormerna har trappan, som bara 
hade trappräcke vid yttersvängen, 
försetts med ett nytillverkat räcke 

”Det är trevligt att ta emot besök här. Det är 
så fint ljus och fint med alla gamla detaljer – 
allt som är kvar. Det är trevligare att komma till 
jobbet i den här miljön.” 
Eva-Lotta Gustafsson, Fritidsförvaltningen



också till innersvängen. Strömbrytarna 
i trapphuset är utformade som gamla 
bakelitbrytare, där de i tidsenlig anda 
konkurrerar med moderna kodlås.

BEVARADE FRESKER
Mycket möda har lagts ner på att 
bevara de tre freskerna som finns i 
mötesrummet på första våningen. 

En konstnärlig värnpliktig illustrerade 
verksamheten i Havremagasinet på 
masonitskivor. Tre av bilderna valdes 
ut att pryda väggarna i mötesrummet. 
De övriga bilderna finns bevarade och 
reproduktioner av dem är uppsatta 
i huset som en dokumentation över 
husets historia. 

NATTBELYSNING
När mörkret faller tänds ytterbelys-
ningen. Huset glider in i en annan 
skepnad när natten smyger på. Fasad-
belysningens släpljus framhäver bygg-
nadens arkitektur och det vackra teglet. 

I utvalda rum får lamporna vara tända 
under natten för att bjuda på liv och 
värme i mörkret. Markförankrade 
ljuspunkter lyser upp parken och 
gatubelysning ger ett jämt ljusflöde 
över parkeringen och infarten till 
Havremagasinet. 

På nästa uppslag finns en bild som visar 
Havremagasinet när det, omgivet av 
mörker, är upplyst av nattbelysningen.



”Renoveringen påbörjades i september 2016, tog 
ganska exakt ett helt år att genomföra och kostade 
strax under 50 miljoner kronor. 

Om man jämför med att bygga nytt, kostade 
renoveringen mindre än hälften totalt sett. Tänk 
att kunna få så många kontor och så mycket 
yta, för mindre än hälften av nybyggnation och 
samtidigt kunna rädda en fin kulturhistorisk 
miljö. 

Hässleholms första höghus har genomgått en 
omvandling från en kulturhistorisk miljö till 
ett modernt kontor. Det har varit ett fantastiskt 
projekt att jobba med. 

När man jobbar uthålligt och sedan går i mål, då 
känner man en stor stolthet. Hantverkarna har 
verkligen gjort sitt yttersta och deras engagemang 
syns på kvalitén och det färdiga resultatet.” 
Kent Johannesson, VD HIBAB







Sedan Havremagasinet i Hässleholm togs i bruk 1919 
av försvaret, har det hunnit fylla olika funktioner. Det 
byggdes som magasin för foder till militära hästar. 
När militären blev alltmer motordriven byttes havren 
successivt ut mot proviant. När verksamheten upphörde 
1986 såldes huset till ett företag som använde det som 
lager. 2002 köptes Havremagasinet av HIBAB, ägt av 
Hässleholms kommun, med uppdrag att blåsa liv i den 
kulturhistoriskt intressanta industrimiljön. 

Havremagasinet renoverades 2016–2017. Huset är 
räddat för eftervärlden och det med värdighet. Lika 
använt och nyttigt som då det byggdes 1919. Det uppdrag 
HIBAB fick 2002 är slutfört; att göra miljön levande igen 
med mänsklig värme, möten och spring i trapporna.
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