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Hibab har bidragit till
Hässleholms utveckling

När Hibab en gång bildades var det som ett rent 
industribyggnadsbolag. 
   Uppgiften var i första hand att bygga och för-
valta industri- och hantverksfastigheter för att 
underlätta nyetableringar. 
   Men det handlade självklart också om att stöt-
ta kommunens företag genom att tillhandahålla 
mark för nybyggnation, och vid behov också stå 
för själva byggnationen. 
   Genom detta har bolaget på ett aktivt sätt bi-
dragit till en positiv utveckling av hela kommu-
nen.
   Det är också viktigt att notera att Hibab, även 
om kommunen äger bolaget, är helt självfinan-
sierat utan några som helst skattemedel.

*
Undan för undan har Hibabs verksamhet expan-
derat, samtidigt som bolaget blivit alltmer inrik-
tat på utveckling. 
   Ett bra exempel på detta är att Hibab har med-
verkat i hela förändringsprocessen med Garniso-
nen och Finjasjö park.

*
Till det som en gång var militärt område hör ock-
så de tidigare övningsfälten på Hovdala. 
   

Just omvandlingen av Hovdalaområdet har blivit 
ett viktigt inslag i bolagets verksamhet. Ett mer 
eller mindre stängt militärt övningsområde har 
på några år utvecklats till ett välbesökt rekrea-
tionsområde som erbjuder kommuninvånare och 
turister att ströva fritt i en vacker natur.
   Hovdala naturområde är en fantastisk tillgång 
för kommunen, och mångfalden med skog och 
öppna landskap är viktig. 
   Vi ska fortsätta att värna om området, fylla det 
med liv och göra det tillgängligt. Det gör vi bland 
annat genom att anlägga gångstigar och erbjuda 
busstrafik över sommaren på sträckan Ljungdala-
Resecentrum-Finjasjön-Hovdala.

*
På Hovdala naturområde har vi dessutom något 
alldeles unikt att visa upp: Hovdala trädhus,     
Nordens största trädhus för året-om-bruk. 
   Trädhuset är främst en konferenslokal, men det 

finns också ett stort intresse från allmän-
heten att få besöka den spektakulära 
byggnaden. 
   Det är därför med glädje jag kan kon-
statera att Hovdala trädhus numera öpp-

nas upp för kaffeservering på somrarna.

*
Ett annat utmärkt exempel på utveck-
lingsobjekt är Havremagasinet. Det 
känns mycket bra att kunna bevara den-
na  byggnad.
   Det är ett kulturminne som, också det, 
hör ihop med Hässleholms historia som 
militärstad. 
   Byggnaden har genomgått en ordentlig 
uppfräschning, och även den yttre miljön 
har förbättrats avsevärt.

*
Vid sidan om alla nya och stora projekt 
såsom Garnisonen, Hovdala och Norra 
Station finns det åtskilliga exempel på 
hur Hibab under årens lopp har lyckats 
få företagsetableringar till Hässleholm. 
   Byggmax är en etablering som skett 
på senare tid, något som gick snabbt och 
enkelt att genomföra tack vare att Hibab 
redan hade lokaler som var lämpliga för 
just den verksamheten.

*
   Tittar vi några år tillbaka finns exempel 
som Modulent, Svensk Bilprovning och 
Älvsbyhus, etableringar som förmodligen 
aldrig hade blivit av om det inte funnits 
ett aktivt industribyggnadsbolag.

Lars-Göran Wiberg, nytillträdd ordförande i Hibab, Häss-
leholms Industribyggnads AB.

Foto: Gert Jacobsson

Ordföranden har ordet
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För Hibab är det viktigt att inte glömma bort de 
mindre orterna i kommunen. Vi strävar efter att 
föra utvecklingen framåt i hela kommunen. Där-
för känns det extra bra när vi lyckas hjälpa ett 
lokalt företag att utvecklas genom att bidra med 
nya lokaler. 

Ett alldeles utmärkt exempel på detta är när vi 
2010 medverkade till att Christensens Bygg och 
Foder AB i Hästveda kunde växa och flytta in i 
nya Hibab-lokaler.
   Hässleholms Industribyggnads AB, Hibab,  
har allt sedan starten varit nära knutet till  

kommunledningen och är idag ett strategiskt vik-
tigt instrument för kommunstyrelsens arbetsut-
skott. 
   Med projekt som Hovdala och Norra station har
Hibab verkligen hjälpt till att stärka Hässleholms 
attraktionskraft.

*
Vi ska inte glömma bort de tjänstemän som har 
förverkligat de idéer som sprungit ur den poli-
tiska processen. 
   Såväl den förre vd:n Jörgen Ernstsson som den 
nuvarande Kent Johannesson är handplockade 
från andra kommunala tjänster. 
   Det är viktigt att ha ett väl fungerande samar-
bete mellan politiker och tjänstemän, men också 
politiker emellan. Vi som sitter i bolagets styrelse 
försöker, i största möjliga mån, att lämna parti-
politiken utanför. 
   Vårt gemensamma uppdrag att utveckla Häss-
leholm, på lång sikt och utifrån ett brett perspek-
tiv, går före.

Lars-Göran Wiberg
Styrelseordförande

Hässleholms Industribyggnads AB

    ”Ett strategiskt
   viktigt instrument
     för
   kommunstyrelsens
    arbetsutskott”

Ett av många exempel på en snabb och smärtfri etablering, tack vare tillgängliga lokaler, är Bygg Max.
Foto: Stefan Sandström
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Ett fristående bolag med
kommunen som ägare
Under tidigt 1960-tal var tillväxten stor i hela lan-
det. Detta inte minst inom tillverkningsindustrin 
där det gjordes så gott som ständiga nyetable-
ringar. 
   För att även Hässleholm skulle kunna vara med 
i den svängen kom det upp förslag om att bilda 
ett särskilt kommunalt bolag för att kunna erbju-
da mark, och eventuellt också byggnader, åt de 
företag som sökte nya etableringsmöjligheter.
   Den 4 oktober 1961 är officiellt datum för bil-
dandet av Hässleholms Industribyggnads AB, Hi-
bab.

En halv miljon i aktiekapital
   Beslutet togs tidigare under året i dåvarande 
stadsfullmäktige. Aktiekapitalet uppgick till 500 
000 kronor.
   Bolagets förste ordförande blev socialdemokra-
ternas starke man i Hässleholm, Börje Persson, 

och verkställande direktör blev styrelseledamo-  
ten Thorwald Olsson, folkpartiet. Övriga ledamö-
ter var Nils Elmlund, Sture Bågstam och Einar 
Erlandsson.
   Samtliga var förtroendevalda på ledande poli-
tiska poster i det som då fortfarande var Hässle-
holms stad.
   Redan från början var alltså styrelsen intimt 
förknippad med stadens ledande politiker. Och så 
kom det att förbli.

Inspirerades av Simrishamn
Av de handlingar som finns sparade framgår att 
idéen till att bilda ett bolag hämtats från Simris-
hamn där man redan 1955 bildade ett kommu-
nalt industribyggnadsbolag.
   Tanken, enligt de handlingarna, var att staden 
skulle ha ett eget organ som kan ställa fastighe-
ter till förfogande för olika ändamål, till exempel 

    ”Bildades den
   4 oktober 1961”

att utnyttjas för industriell drift, småindustri, 
hantverk och handel.
   När Hässleholm bildade sitt bolag hette det: 
   Bolagets ändamål skall vara att bygga och 
förvalta industri- och hantverksfastigheter samt 
idka därmed förenlig verksamhet.

Första industribygget
Det allra första mötet hölls den 17 okto-
ber 1961. Där behandlades en förfrågan från 

Instrument AB Metron i Stockholm om förlägg-
ning av industri till Hässleholm.
   Vid nästa möte framkom att ett särskilt bolag 
bildats för etableringen i Hässleholm, Microbas 
AB.
   Anskaffandet av mark och uppförande av en 
industrifastighet åt Microbas, som kunde flytta 
in i de  nya lokalerna 1963, blev bolagets första 
projekt. 
   Företaget fick, i princip, överta marken gratis. 

Redan i början av 1960-talet etablerades Microbas i Hässleholm. Heter idag Microbas Precision AB och 
tillverkar kompletta lösningar till industrikunder med extremt höga krav på precision.

Foto: Gert Jacobsson
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”Betalningen” skedde med tre reverser som åter-
lämnades efter två, fem respektive tio år. Förut-
sättningen var också att företaget vid varje till-
fälle skulle uppnå ett visst antal anställda, 10 vid 
första tillfället, därefter 20 och sista gången, 30.
   Merparten av byggnaden betalades via ett bot-
tenlån och resterande belopp amorterades på 20 
år.

Inga anställda
De första åren hade det kommunala bolaget
inga anställda utan alla förhandlingar och allt ar-
bete sköttes av styrelsen. Kopplingen till kommun

ledningen var alltså tydlig redan från första början. 
   Räkenskaperna sköttes dock av dåvarande 
stadskamreraren, i princip föregångaren till den 
kommunala ekonomichefen, Folke Kinnby som 
arvoderades med 1 000 kronor per år.
   Protokollen skrevs av stadsombudsmannen, 
sedermera kommunens kanslichef, Knut Arnstam 
som också  han hade 1 000 kronor om året i arv-
ode.    
   Till stora delar har det kommunala bolaget kun-
nat verka utan några större politiska menings-
skiljaktigheter. Dock påverkades styrelsens utse-
ende av valutgången.

1964 startade Modulent tillverkning i Hässleholm och var under många en av kommunens största 
arbetsgivare. Nu heter ägarna Finndomo, och framtiden är väl inte helt klar för företaget i en vikande 
småhusmarknad.

Foto: Gert Jacobsson På 1970-talet byggde 
dåvarande Skåneskog 
en träterminal på Lä-
reda industriområde.
Idag är trähanteringen 
ett minne blott - i stäl-
let har en rad andra 
företag etablerat sig på 
området.

Foto: Gert 
Jacobsson
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1964 skedde ett skifte då moderat-
politikern Sture Bågstam blev ordfö-
rande  och tidigare ordföranden Börje 
Persson blev verkställande direktör.

Dragkamp
Under 1960-talet var det inte ovanligt 
att kommunerna mer eller mindre slogs 
om olika företagsetableringar. Avgöran-
de kunde ofta vara möjligheten att ställa 
mark till förfogande. 
   Genom det kommunala Industri-
byggnadsbolaget hade Hässleholm den 
möjligheten när Göteborgs-företaget 
Ernström & Co AB hade för avsikt att 
etablera en ny fabrik för tillverkning av 
kiosker av olika slag. Och om markna-
den visade sig lämplig, även sommar-
stugor.
   1964 träffades ett avtal med ägarna 
och det nya företaget Modulent AB hade 
sett dagens ljus.
   Redan året därefter kunde man bygga 
klart fabriken till Modulent - som sedan 
byggdes ut både 1968 och 1969. 
   De första åren var företaget hyresgäs-
ter men 1970 övertog man byggnader-
na. Vid det laget hade företaget utveck-
lats från enkel kiosktillverkning till att bli 
en stor aktör på småhusmarknaden.

Expansiv period
Under samma årtionde uppfördes 
också en anläggning till Svensk Bil-
provning på i stort sett samma villkor. 
   Något som innebar att bilprovningen var

hyresgäster de första åren för att sedan  så små-
ningom, 1974, köpa fastigheten.
   Det var med andra ord en expansiv period för 
såväl bolaget som för kommunen. Det visade sig 
också att tanken med ett eget industribyggnads-
bolag var helt riktig. 

Även i kransorterna
   Precis som tanken var, underlättade bolaget för 
etableringar i Hässleholm - och efter kommun-
sammanläggningen även i kransorterna.
     

Hibab medverkade bland annat till uppförandet 
av en ny Dux-fabrik i Sösdala. Den gamla Dux-
fabriken övertogs och överläts senare till Backer 
Elektro-Värme AB.
Under den här perioden höjdes också aktiekapi-
talet till 1 miljon kronor.

Hässleholm får industriby
1972 var året då en industriby tillkom i Hässle-
holm.
   Ett första steg mot ett industrihotell där

   ”Avgörande för en 
    etablering var ofta
   möjligheten att ställa
   mark till förfogande”

Sture Bågstam, mångårig ordförande i Hässleholms In-
dustribyggnads AB.

Foto: Norra Skåne arkiv

Svensk Bilprovning, numera privat och bara Bilprovningen, kunde etablera sig i Hässleholm i början av 
1970-talet.

Foto: Gert Jacobsson
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Hässleholms Industribyggnads AB kunde hyra 
ut lokaler främst till hantverksinriktade före-
tag.
   Diskussioner om detta hade förekommit un-
der  ett par års tid, då man såg ett växande 
behov av att hjälpa igång småföretagsverk-
samheten. 
   Att hitta lämplig mark och sedan uppföra 
en relativt kostsam byggnad var inte sällan ett 
oöverstigligt hinder får många småföretagare.
Lämplig mark för en industriby hittades mel-
lan Stobyvägen och den dåvarande soptippen i 
Hässleholm och 1970 sålde kommunen denna 
mark till bolaget.
  Två år efter industribyns tillkomst gjordes en 
utbyggnad av den samma. Något som tydligt 
visade att industribyggnadsbolaget ännu en 
gång var på rätt spår.
   Det var också under tidigt 70-tal som ett 
stort projekt i kvarteret Mården påbörjades. 
Ett projekt som förändrade stadsbilden åtskil-
ligt.
   Bland hyresgästerna fanns såväl Posten som 
Systembolaget, och i byggnaden fick hässle-
holmarna också sitt nya bibliotek.

Aktivt 70-tal
Efter kommunsammanläggningen 1974 fick 
Hässleholm en ny politisk organisation där 
kommunstyrelsens arbetsutskott också utgjor-
de industribyggnadsbolagets styrelse. 
   Fortfarande hade bolaget ingen heltidsan-
ställd personal utan verkade i stället som en 
förlängd arm till kommunstyrelsens arbetsut-
skott.
   Styrelseordförande var fortfarande Sture Båg-
stam och verkställande direktör var centerns  

I början av 1970-talet började, genom Hibab:s försorg, en indu-
striby växa fram i Hässleholm. Lämplig mark hittades på områ-
det mellan dåvarande soptippen och Stobyvägen.

Foto: Gert Jacobsson

  ”Det fanns ett
  växande
  behov av att
  hjälpa igång
   de mindre
   företagen”
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kommunalråd, Åke Brink. Den senare efterträd-
des 1979 av Arvid Jönsson, också han  centerpar-
tistiskt kommunalråd.
   Även under den här perioden var bolaget aktivt, 
inte minst i kransorterna. 
   Bland annat såldes en fastighet i Vittsjö till 
Bengt Olof Möbel AB. I Vittsjö hyrde man också 
ut lokaler till spelföretaget Alga.
   I Bjärnum och Hästveda förvärvades mark för 
framtida bruk.
   Enligt beslut i styrelsen höjdes aktiekapitalet, 

1977, till 2,5 miljoner kronor. Detta på grund av 
utökade engagemang.

Fick deltidsanställda
1982 blev moderatpolitikern Karl-Erik Almquist 
ny styrelseordförande. Fortfarande med Arvid 
Jönsson som verkställande direktör.
   Samma år träffades avtal med Traktorbolaget 
i Ängelholm AB om uppförande av en kontors- 
och  verkstadsbyggnad eftersom företaget ville

etablera sig också i Hässleholm. Byggnaden kost-
nadsberäknades till cirka 1,5 miljoner kronor.
   Året därpå uppfördes en byggnad åt Kobia som 
ville etablera sig även i södra Sverige. Kostnaden 
för denna uppgick till 3,5 miljoner kronor.
   Fortfarande hade bolaget ingen egen adminis-
tration. 
   Merparten av arbetet gjordes av styrelseleda-
möterna, och då inte minst de som fått uppdraget 
att vara ordförande och verkställande direktör.

    
   ”Det mesta av
   arbetet sköttes 
      av styrelsen”
    

Kobia, som är en stor leverantör av varor till konditorier och bagerier, fann att Hässleholm hade ett 
perfekt läge för verksamheten och med hjälp av Hibab uppfördes en anläggning som sedan dess har 
byggts ut i omgångar. Ännu en utbyggnad har påbörjats under 2011.

Foto: Gert Jacobsson

Nybyggnationen i kv. 
Mården, där bland 
annat såväl biblio-
teket som System-
bolaget och Posten 
inrymdes, blev ett 
lyft för stadsbilden i 
centrala Hässleholm.

Foto: Gert
Jacobsson
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Sedan några år tillbaka redovisades dock i årsbe-
rättelserna att man hade deltidsanställd personal.

Händelserika år
I slutet på 1980-talet var det Stadshotellet som 
stod i centrum för Hibab. Ett nytt och modernt 
hotell var efterfrågat, inte minst av företagen. 
Om- och tillbyggnaden kostnadsberäknades till 
30 miljoner kronor. 
   Slutsumman för projektet hamnade på cirka 40 

jobbade aktivt för att bli ett centrum för last-
bilstransporterna. 
  Ett snabbt ingripande av dåvarande ordfö-
randen Lennart Jönsson räddade dock kvar 
företaget i Hässleholm.
   Hibab övertog de lokaler vid Helsingborgs-
vägen som företaget då växt ur och tillhan-
dahöll samtidigt ny mark på Läreda industri-
område.
   Under samma årtionde höjdes bolagets ak-
tiekapital i omgångar med sammanlagt 11 
miljoner kronor.
  
Ett historiskt år   
1990 var ett historiskt år för Hässleholms 
Industribyggnads AB som då fick sin förste 
heltidsanställde vd i Jörgen Ernstsson.
   Året därefter gjordes NÄRU om till ett bo-
lag och blev ett dotterbolag till Hibab.
   Några år tidigare hade T4 avvecklats och 
det gamla regementsområdet med ett rela-
tivt centralt läge skulle utvecklas för civila 

Jörgen Ernstsson blev historisk när han 1990 tillträd-
de som Hibab:s förste heltidsanställde vd.

Foto: Norra Skåne arkiv

 
     ”1990 var
    ett historiskt
       år för
     bolaget”

miljoner, men för den summan hade Hässleholm 
inte bara fått ett väl fungerande stadshotell utan 
också en betydande ansiktslyftning i centrum.
   Under 80-talet bildades också en särskild ut-
bildnings- och företagsgrupp, NÄRU, Näringsliv i 
utveckling. 
   1989 var ett händelserikt år med bland annat 
en omfattande nybyggnation i Bjärnum. 
   Samma år diskuterades också en flytt av Trans-
portledet till grannkommunen Kristianstad som 

I början på 1990-talet snyggades miljön upp rejält vid genomfarten i Bjärnum när det, genom Hibabs 
försorg, uppfördes ett nytt handelshus.

Foto: Gert Jacobsson
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ändamål. För detta hade bildats ett särskilt bolag, 
Huven, som ägdes gemensamt av byggföreta-
get Peab och Hässleholms Industribyggnads AB. 
Bland annat gjordes gamla kasern Heideman om 
till bostäder. 1991 kunde Heideman, helt enligt 
planerna, avyttras till privata intressenter.

Till gamla T4 hörde också Norregård, en gång i 
tidernas begynnelse regementssjukhus. Nu, i Hi-
babs regi, ombyggt till förskola.
   Hibab var aktiva även utanför centralorten. I 
Bjärnum färdigställdes bland annat ett nytt han-
delshus, beläget alldeles intill genomfarten, och

i Tyringe gjordes den gamla stationen om till bib-
liotek.

Huven avyttras
   Men de första åren under 90-talet var också 
ekonomiskt besvärliga då bolaget, under den dju-
pa lågkonjunktur som då rådde, drabbades av en 
rad hyresförluster på grund av konkurser.
   Efterfrågan på industrilokaler var också mycket 
låg vid den tidpunkten.
  1993 avyttrades det helägda dotterbolaget 
NÄRU.
   Även under senare delen av 90-talet var efter-
frågan på lokaler fortsatt svag. Trots det lyckades 
Hibab hyra ut det mesta. Endast 8 procent av det 
totala lokalinnehavet var, enligt 1997 års förvalt-
ningsberättelse, outhyrt.
   1998 upphörde engagemanget i delägda Huven 
och Hibab säljer sin del, 50 procent, för 3,5 mil-
joner kronor.

Nya engagemang
Med 2000-talet följer ännu ett engagemang i ett 
tidigare militärt område. 
   Nedläggningen av Hässleholms garnison, som 
bestod av P2 samt resterna av T4 och A3, har 
utan tvekan kommit att prägla en stor del av Hi-
babs arbete de senaste åren.
   Med nedläggningen följde ett övertagande inte 
bara av själva garnisonsområdet utan också av 
övningsfälten Hovdala och Mölleröd.

En ny stadsdel
Det första årtiondet på 2000-talet såg också till-
komsten av en ny stadsdel i Hässleholm, Norra 
Station. 

Med Kent Johannesson som projektledare föränd-
rades området, som till stor del bestod av gamla 
Hässleholms elverk, till ett modernt och attraktivt 
centrum för utbildning och för företag med spets-
kompetens. 
   En utveckling som kommer att fortsätta med 
nya projekt som bland annat Havremagasinet en 
bra bit in även på det andra årtiondet.
   Samtidigt formas en del av framtiden och Häss-
leholm Nord.
   Sedan 2006 är Kent Johannesson vd, och Hi-
bab, Hässleholms Industribyggnads AB, har växt 
från att vara ett ”kontor på fickan” till ett företag 
med egna lokaler i det egenutvecklade området 
Norra Station, och med idag totalt fem anställda.

Den forna logementsbyggnaden, kasern Heideman, gjordes om till lägenheter. Det var första gången 
Hibab medverkade i ett projket som inte var avsett för industri eller handel.

Foto: Gert Jacobsson

   ”Nedläggningen av
       garnisonen har    
    präglat en stor del 
   av Hibabs arbete
   de senaste åren”
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De första åren på 2000-talet blev omvälvande för Hibab. Det ena stora projektet efter det andra avlöste 
varandra. Med byggstarten av Norra Station växte en helt ny stadsdel fram i Hässleholm.

Foto: Norra Skåne arkiv

Sommaren 2000 var den mi-
litära avvecklingen i full gång 
och Lars Olsson, vice ordfö-
rande, och Bengt Andersson, 
ordförande, i Hibab kunde bör-
ja planera för en framtid med 
civila verksamheter på garni-
sonsområdet.

Foto: Norra Skåne arkiv

Johan Ericsson, projekt-
ansvarig, och Kent Johan-
nesson, vd, beundrar ut-
sikten över Hovdala och 
Finjasjön.

Foto: 
Norra Skåne arkiv



24 25

Övertagandet, och förvaltningen, av de forna militära övningsområdena Hovdala och Mölleröd har 
lett till en ökad tillgänglighet. Ett led i detta är skapandet av slingor för såväl människor som för djur. 
Bilden är tagen från invigningen av Finjasjöleden. Hibabs ordförande Bengt Andersson (t.v.) och Gun-
nar Jönsson, sågar med gmensamma krafter upp grinden och symboliserar därmed den nya eran för 
området kring Finjasjön.

Foto: Norra Skåne arkiv

Här växer en ny stadsdel fram. Första 
etappen av Norra Station blir klar under 
2003.

Foto: Norra Skåne arkiv

De har styrt bolaget

Styrelseordförande i Hibab

Börje Persson             1961-1964

Sture Bågstam   1964-1967

Nils Elmlund    1967-1971

Sture Bågstam   1971-1982

Karl-Erik Almqvist   1982-1989

Lennart Jönsson   1989-1991

Bengt Andersson   1991-1993

Christina Ivarsson   1993-1995 

Bengt Andersson   1995-2007

Bo-Anders Thornberg            2007-2011

Lars-Göran Wiberg   2011- 

Verkställande Direktör i Hibab

Thorwald Olsson  1961-1964

Börje Persson  1964-1967

Helle Andreasson  1967-1973

Åke Brink   1973-1979

Arvid Jönsson  1979-1988

Christina Ivarsson  1988-1989

Gunnar Bengtsson  1989-1990

Jörgen Ernstsson  1990-2006

Kent Johannesson  2006-
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Det nya stadshotellet 
blev hans stora projekt
I hela 15 år satt han i styrelsen för 
Hässleholms Industribyggnads AB. 
Sju av dessa som ordförande.
   Med det har Karl-Erik Almquist, 
moderat kommunpolitiker och bygg-
mästare, upplevt mycket av Hässle-
holms utveckling på nära håll. 
   Det var dessutom under den period 
då bolaget helt och hållet sköttes av 
politikerna i styrelsen. 
   Förhandlingar, markförvärv, upp-
handlingar. Allt sköttes i stort sett av 
styrelseledamöterna. 
   Inte minst de politiker som fick 
förtroendet att vara verkställande 
direktör eller styrelseordförande var 
direkt inblandade i det operativa ar-
betet. 
   Och då kunde det så klart komma 
väl till pass att Karl-Erik Almquist i 
grunden är byggnadsingenjör.

Viktigt med stark majoritet
– Det var intressanta år, konstate-
rar Karl-Erik Almquist om sin tid som 
styrelseledamot och ordförande i bo-
laget.
   Han vill också betona att Hibab hela 

tiden varit, och fortfarande är, en stor tillgång för 
Hässleholms kommun.
   Att det under årens lopp skett växlingar med 
olika politiska block vid makten tycker han inte 
har spelat så stor roll för bolagets del. 
   I de allra flesta fall har man ändå dragit åt 
samma håll.
   – Det viktiga för mig har alltid varit att det finns 
en stark majoritet - oavsett vilken politisk inrikt-
ning den har.

 – Kompromisser kostar både tid och pengar.

Karl-Eriks hotellprojekt
Det hände självklart mycket under de 15 år han
satt med i bolagets styrelse. Men det ojämförligt 
största var om- och tillbyggnaden av Stadshotel-
let. 
  Ett projekt som till stor del var Karl-Erik Alm-
quists från början till slut.
  De tidigare ägarna till hotellet hade gått i 

Om- och tillbyggnaden gav Stadshotellet en mer dominerande bild i Hässleholms centrum.
Foto: Gert Jacobsson

Karl-Erik Almquist hade en framträdande roll när det gällde 
bevarandet av ett stadshotell i Hässleholm.

Foto: Stefan Sandström
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konkurs och plötsligt stod Hässleholm 
utan ett fungerande stadshotell.
   – Men företagen i Hässleholm krävde 
i princip att det skulle finnas att centralt 
beläget hotell, så Hibab övertog fastig-
heten och började projektera för en om- 
och tillbyggnad.

”Fick stadshotell till ett bra pris”
På den tiden fanns såväl Hånells Bok-
handel som Nisses i samma byggnad. 
Båda löstes ut för att lämna plats åt en 
ny och modern hotellanläggning.
   Det gamla hotellet inte bara renove-
rades. 
   För att få en fungerande anläggning 
med en ordentlig reception och en res-
taurang gjordes också en tillbyggnad. 
   Totalt handlade det om en investering 
på cirka 40 miljoner kronor.
   – Men jag tror vi var ganska tuffa i 
våra förhandlingar med entreprenörer-
na för att hålla nere kostnaderna.
  – Så jag vågar nog påstå att vi fick ett 
modernt och väl fungerande stadshotell 
till ett klart hyfsat pris.

Stannade till på genomresan...
Det kanske mest minnesvärda under 
åren som ordförande i bolagsstyrelsen 
inträffade i början på 1980-talet.
   Dåvarande kommunalrådet och till-
lika vd:n för industribyggnadsbola-
get, Arvid Jönsson, ringde upp Karl-
Erik Almquist och undrade om han 
hade tid att komma ”för jag har en

man på besök som vill prata om att etablera en 
ny anläggning i Hässleholm”.
   Det visade sig att mannen i fråga hette Börje 
Andersson, ägare till företaget Kobia som specia-
liserat sig på att leverera produkter till kondito-
rier och bagerier. 
   Han var egentligen bara på genomresa, på väg 
till Karlshamn för att där undersöka en möjlig 
etablering av ett regionkontor i södra Sverige.

...och etablerade nytt företag
 ”Men när jag kom förbi Hässleholm tyckte jag att 
läget och kommunikationerna kanske kunde göra 
det till en ännu bättre lokalisering”.
   – Så jag redogjorde för de villkor som gäll-
de och vad vi kunde ställa upp med. Dessutom 
tog jag direkt kontakt med en arkitekt så att vi 
snabbt kunde lägga fram ett förslag.
   – Och han nappade så gott som direkt på det 
förslaget.
   Året var 1983 och idag, 28 år senare, är Kobia 
ett väletablerat företag i kommunen. Tack vare 
en tillfällighet och ett snabbt agerande av Hibab.

Ett viktigt instrument
– Så visst visar väl det att Hibab varit ett viktigt 
instrument för kommunstyrelsens arbetsutskott 
när det gällt att utveckla företagsamheten i kom-
munen.
   Något som också Norra Station visar. Från att ha 
varit lite av Hässleholms baksida har området pre-
cis väster om järnvägen växt ut till en ny stadsdel.
   – Det är betydelsefullt då det ger ett bra intryck 
av Hässleholm för alla de som passerar förbi med 
tåg.
   Järnvägen är självklart viktig för Hässleholms 

utveckling och därför både tror och hoppas Karl-
Erik Almquist att projektet Hässleholm Nord ska 
utvecklas till något positivt.
   – Redan på 80-talet planerades det för en con-
tainerstation och rangerbangård i Hässleholm, 
men politiska intriger gjorde att de hamnade i 
Helsingborg och Malmö i stället.

Kokt lax i stället för arvode
Vad vore väl en jubileumsskrift utan lite kuriosa...
  Som styrelseledamot i Hässleholms Industri-
byggnads AB hade man inget särskilt arvode.  

   Att sitta i bolagets styrelse ingick helt enkelt i 
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsens ar-
betsutskott.
   – Så därför tyckte dåvarande ordföranden Sture 
Bågstam att vi i alla fall kunde unna oss att äta 
lite gott i samband med bolagsstämman.
   – Han beslutade också, enväldigt, att det skulle 
vara kokt lax till middagen. Så kokt lax blev verk-
ligen en tradition - och väl värd att bevara för 
laxen smakade alltid bra.

Bolagsstyrelsens arvode?Som styrelseordförande blev det åtskilliga förhand-
lingar med byggbolag. Då var det bra att som Karl-Erik 
Almquist ha en bakgrund som byggnadsingenjör.

Foto: Norra Skåne arkiv

    
    ”Kompromisser
     kostar både tid
      och pengar”
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Kjell skötte finanserna
I många år sköttes industribyggnadsbo-
lagets finanser och bokföring av Folke 
Kinnby. 
   När han vid årsskiftet 1989-90 lämnade 
bolaget efterträddes han av Kjell Wik som 
då fick ta hand om bolagets finanser. 
   Detta var dock långt ifrån Kjell Wiks för-
sta bekantskap med Hibab.
   – Nej, redan 1971 kom jag i kontakt 
med bolaget för första gången.
   Den gången dock i en helt annan egen-
skap, nämligen som kommunalkamrer i 
gamla Sösdala kommun.

Första kontakten med Hibab
En av dåtidens ledande landsbygdspoliti-
ker, Bertil Persson i Asmoarp, råkade ock-
så sitta i styrelsen för Skåneskog. 
   Han hade låtit undslippa sig att Skåne-
skog hade planer på att bygga en träter-
minal och nu letade efter lämplig mark.
   Något som i högsta grad intresserade 
den politiska ledningen i Sösdala som 
tyckte att man hade lämplig mark, strate-
giskt belägen mellan Farmgatan och riks-
väg 23.

Ledde till budgivning
   Tillsammans med Sösdalas starke man, 
Erik Sjöholm, åkte Kjell Wik för att träffa 
ledningen för Skåneskog.

– Det visade sig dock att vi inte var ensamma. I 
rummet intill satt också en delegation från Häss-
leholms Industribyggnads AB.
   Efter de inledande diskussionerna med respek-
tive delegationer gick det hela till budgivning, och 
såväl Sösdalas som Hässleholms representanter 
gjorde sitt bästa för att överträffa motparten.
    Men när Hässleholm slutligen erbjöd  sig att 
asfaltera hela ytan drog sig Sösdala ur då man 
inte ville trissa upp priset ännu mer.
   – Det var mitt första, men som det skulle visa 
sig inte sista, möte med Hibab.

Inventerade fastigheterna 
I samband med kommunsammanläggningen 
1974 blev Kjell Wik fastighetskamrer i den nybil-
dade storkommunen.
   Bland de första åtgärderna var att göra en total 
inventering av alla fastigheter som ägdes av de 
före detta kommunerna som nu alla ingick i Häss-
leholms kommun.
   Något som innebar att han redan från första 
början hade en god inblick i vad som fanns och 
inte fanns. En kunskap som några år senare skul-
le komma väl till pass.
   När så Folke Kinnby slutade sina uppdrag för 
Hibab kom Kjell Wik in i bilden. Först i egenskap 
av kommunens budgetkamrer och senare som 
näringslivsansvarig.
   – Vilket gjorde att jag, mer eller mindre, var 
direkt inblandad i en rad större affärer som Hibab 
gjorde.
   – Det faktum att det fanns en nära knytning till 
kommunens ledande politiker förenklade verkli-
gen beslutsprocessen och gjorde allting mer lätt-
jobbat.

Lennart Jönssons triumf
   Det kanske främsta minnet handlar om Stads-
hotellet i Hässleholm. Den omfattande om- och 
tillbyggnationen var precis klar och hotellet, som 
då ägdes av Hibab, hade fått nya arrendatorer.
   – Vi förstod ganska snart att de båda herrarna, 
från Göteborg, inte var riktigt rumsrena. De var 
också väldigt ihärdiga i sina försök att få igenom 
sina krav.
   Det visade sig dock att de båda hade sin över-
man i kommunalrådet Lennart Jönsson som då 
var styrelseordförande i Hibab. Han tog in de 
båda i ett annat rum för ”enskilda” samtal.
  – När samtalet var avslutat kom båda ut, gan-
ska slokörade och utan arrendekontrakt.

Inte allt syntes utåt
Nybyggnationen i kvarteret Mården var också 
stort för Hässleholm, men Kjell Wik minns också 
alla de små åtgärderna. 
   Det var mycket som aldrig syntes utåt. Inte 
sällan kunde det handla om småsaker som att 
hjälpa ett företag att hyra in ett särskilt verktyg.
   – När det gällde etableringar hade vi hela tiden 
ett mycket gott samarbete med stadsarkitekt-
kontoret som snabbt kunde hjälpa till att göra de 
planändringar som behövdes.

Som ansvarig för bolagets finanser var Kjell Wik med 
hela vägen när Hässleholm fick sitt nya stadshotell.

Foto: Gert Jacobsson

    
    ”Jobbade
     mycket
    i det tysta”
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Bengt Andersson var
en offensiv ordförande
Hibab har genom åren spelat en stor roll för hur 
näringslivet i Hässleholm utvecklats.
   Tidigare kommunalrådet Bengt Andersson, 
socialdemokrat, var under flera år ordförande i 
bolaget och en drivande kraft bakom flera stora 
projekt. 

Bengt var bland annat inblandad i såväl förvärvet 
av Garnisonen som tillkomsten av Norra Station.
   Ursprungligen bildades bolaget för att på ett 
snabbt och enkelt sätt kunna lösa lokal- och eta-
bleringsfrågor för företag som vill etablera sig i  
Hässleholm.

Bengt Andersson var i flera år som ordförande en drivande kraft och idéspruta för Hibab.
Foto: Gert Jacobsson

– Men efterhand blev bolaget en hjälpande hand 
även för redan befintliga hässleholmsföretag.
   Oftast handlade det om att hitta lösningar som 
var mer ekonomiska för företagen än en egen in-
vestering.

Verksamheten förändrades
Från allra första början handlade det enbart om 
industrilokaler.
  – Under årens lopp tillkom det dock en hel del 
andra verksamheter också.
   Ett exempel är om- och tillbyggnaden av Stads-
hotellet som påbörjades i slutet av 1980-talet.
   – Här gällde det för kommunen att säkerställa 
en fortsatt verksamhet. Att ha ett stadshotell i 
en kommun av Hässleholms storlek var oerhört 
viktigt, påpekar Bengt Andersson.
   Så lösningen blev att industribyggnadsbolaget 
övertog fastigheten, svarade för den om- och till-
byggnad som behövdes och sedan hyrde ut lo-
kalerna.
   – Och precis så har vi jobbat i en lång rad av 
projekt.

Snabbare beslutsväg
Med ett kommunalt bolag fick man en snabbare 
och enklare väg att nå resultat i olika etablerings-
frågor.
   – Det var, och är fortfarande, en liten orga-
nisation, och genom att den var kopplad direkt 
till kommunstyrelsens arbetsutskott kunde det 
bli snabba beslut som gjorde att man till viss del 
kom ifrån hela den politiska beslutsgången.
   Och enligt Bengt Andersson har det fungerat 
mycket bra.
   – Jag tycker det är helt rätt att styrelsen i Hibab

Transportledets nya lokaler i nära anslutning till 
Rv 23 är ett av många exempel på hur Hibab 
med ett förutseende markinnehav har kunnat 
rädda kvar ett företag i kommunen.

Foto: Gert Jacobsson

   ”En hjälpande
  hand för många
   av kommunens
        företag”
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under mina år, utgjordes av kommunstyrelsens 
arbetsutskott.

En ny stadsdel
Ett bevis för detta är Norra Station - ett av de 
nyare projekten i Hibab:s 50-åriga historia.
   – Och det är ett projekt som utvecklats mycket 
bra.
   Det hela började egentligen med en debatt om 
de dåliga parkeringsmöjligheterna i Hässleholm.
  – I det läget startade diskussionerna om att 
köpa upp hela området bakom järnvägen för att 
skapa en helt ny stadsdel i Hässleholm.

Centrum för utbildning
När man påbörjade projektet fanns inte Högsko-

lan och ett utbildningscentra med i bilden.
   – Jag kommer ihåg att jag sa till dåvarande 
vd:n Jörgen Ernstsson att se till så att det ritades 
ett p-hus under marken så att vi kunde bygga 
ovanpå.
   Så blev det också, men när Högskolan sedan 
kom in i bilden flyttades parkeringsplatserna till 
ovan mark.
   – Sedan rullade det på i en takt som varit helt 
omöjlig om ärendet skulla ha behandlats i en 
vanlig kommunal beslutsprocess.
   – När vi började bygga hade vi inga hyresgäs-
ter, men det fylldes snabbt på.

Samarbete
Under årens lopp har det också blivit allt vanli-
gare att samarbeta med privata intressenter. 
   Så skedde till exempel när kommunen tog över 
gamla T4. Då bildades ett nytt bolag, som hade 
till uppgift att utveckla hela området, tillsammans 
med byggföretaget Peab.
   – Det förekom också ett nära samarbete med 
Transportledet när de behövde flytta från de 
gamla lokalerna vid Helsingborgsvägen.
   Bolaget köpte lokalerna och Transportledet fick 
ett nybygge på Läreda Industriområde.
   – Jag minns att Lennart Jönsson, som då var 
ordförande i bolaget, fick kritik för den affären, 
men faktum är att det i slutändan blev en god 
affär för Hässleholm.
   Dels såg man till att Transportledet blev kvar 
i Hässleholm, dels har uthyrningen av de gamla 
lokalerna - bland annat till Poståkeriet - inneburit 
inkomster för bolaget.
   – Det var också strategiskt viktigt att behål-
la Transportledet. Dels handlade det om många 
jobb, dels handlade det om ambitioner från

Framväxten av Norra Station har haft stor bety-
delse för Hässleholm.

Foto: Gert Jacobsson

Anskaffandet av 
ny mark till Gö-
inge Bil medförde 
att företaget 
kunde satsa på 
en ny, modern, 
anläggning.

Foto: Gert
Jacobsson

Några år se-
nare har ännu en 
anläggning växt 
fram - och om-
rådet har fått ett 
helt nytt ansikte.

Foto: Gert
Jacobsson
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ett arenabygge hade satt Hässleholm ytterligare
på kartan.
   – Jag tror att vi måste vara beredda att betala 
för att synas och för att utvecklas.
   Enligt Bengt Andersson räcker det inte med att 
ha bra kommunikationer och ett bra boende.
   – Vi måste kunna erbjuda mer än så för att bli 
en attraktiv kommun.
   – Vi ska inte vara lagom och göra det som pas-
sar Hässleholm och hässleholmarna. Vi ska göra 
det som passar andra.

Att ha medarbetare som Jörgen Ernstsson och
Kent Johannesson är viktigt för att få ett bolag-
som Hibab att fungera på ett bra sätt, påpekar 
Bengt Andersson.

Arenabygget som föll
Åren som ordförande i Hibab var både jobbiga 
och roliga. Det är väl egentligen bara en sak som 
Bengt Andersson är lite besviken för.
   – Jag och Jörgen Ernstsson jobbade mycket 
med projektet Göinge Grand Arena på Garniso-
nen.
   Tanken med ett arenabygge var att kunna vara 
med och konkurrera om de riktigt stora evene-
mangen som till exempel Melodifestivalen, men 
också mässor och idrottsevenemang.
   – Vi var ute tidigt med de idéerna. Malmö hade 
inte påbörjat sitt arenabygge och Kristianstad 
hade inte ens mark.

Vill inte vara lagom
Nu blev det en annan inriktning för Garnisonen 
och förslaget föll.
   Tyvärr, tycker Bengt Andersson som menar att 

 Eftersom man gärna såg att storföretaget Sand-
vik skulle etablera verksamhet i Tyringe så över-
tog Hibab lokalerna.
    – Bara två år senare flyttade Sandvik all verk-
samhet från orten.
    – Men å andra sidan - det är den typen av ris-
ker man måste ta.

Nära samarbete
Under de tretton år Bengt Andersson var ordfö-
rande i Hibab hade han hela tiden ett nära sam-
arbete med Jörgen Ernstsson.
    – Det handlade ofta om snabba puckar och  
Jörgen var alltid med på noterna. Han har betytt 
väldigt mycket för utvecklingen av bolaget.
- När han slutade handplockades Kent Johannes-
son, och det var ett mycket bra val.
     

grannkommunen Kristianstad att ta över och 
centralisera all stora transportverksamheter.

Ville vara offensiv
Det är viktigt att våga ta en del risker, anser 
Bengt Andersson.
  – Visst är det en ständig balansgång, men jag 
tror på att man ska vara offensiv - det gäller att 
våga sätta Hässleholm på kartan.
   Affären med Göinge Bil påminde ganska mycket 
om den med Transportledet. Den gamla fastighe-
ten vid Kristianstadsvägen köptes upp och Gö-
inge Bil fick ny mark.
   – Tack vare det har vi kvar inte bara Göinge 
Bil - nu växer det också upp en helt ny Toyota-
anläggning.

Får inte glömma kransorterna
En av de svårare uppgifterna som ordförande i 
det kommunala industribyggnadsbolaget var att 
hitta rätt balans - att också våga göra en del 
satsningar i de gamla kommundelarna.
   – Av naturliga skäl gjordes merparten av sats-
ningarna i centralorten och det kom ständiga 
krav från kransorternas politiker om att det skulle 
satsas också på deras ort.
  – Så långt det var möjligt har vi också försökt 
att lyssna på deras önskemål.

Där blev man lurade
För det mesta har allting fungerat bra, men det 
har faktiskt hänt att bolaget blivit rejält grundlu-
rade också.
  – När Sandvik köpte gamla SKF i Tyringe ville
de att kommunen skulle överta lokalerna och 
hyra ut dem.
    

När Hässleholms kommun och Hibab övertog 
garnisonen fanns det många storslagna planer, 
bland annat på ett arenabygge. Idag satsas det i 
stället på ”mjukare” verksamheter.

Foto: Stefan Sandström

     ”Vi ska inte
      nöja oss
    med att vara
        lagom” 

Foto: Norra Skåne arkiv
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Jörgen både föreslog och
verkställde styrelsebesluten

Jörgen Ernstsson var i många år ett namn som 
var starkt förknippat med Hässleholms Industri-
byggnads AB. 
Det var han som såg till att de projekt styrelsen 
beslutade om blev genomförda.
   När han 2006 avgick med pension hade han 17 
år bakom sig som bolagets verkställande direktör.
   Vid sin sida hade han, i stort sett hela tiden, 
Ulla-Britt Nilsson som i princip fungerade som vd-
sekreterare.
  Samtidigt var både Jörgen och Ulla-Britt anställ-
da av kommunen. Båda på fastighetskontoret där 
Jörgen Ernstsson var exploateringschef. 
   Men omfattningen av industribyggnadsbolagets 
verksamhet var fortfarande relativt blygsam så 
båda fick kombinera sina ordinarie tjänster med 
de nya tjänsterna.

På väg att flytta
Han var dessutom på väg bort från både fast-
ighetskontoret och Hässleholm då han fått, och 
tackat ja till, en ny anställning i Ängelholm.
   Kommunledningen ville dock behålla Jörgen och 
hans kunnande och erbjöd honom i det läget en 
deltidstjänst - han skulle samtidigt behålla sitt 
jobb som exploateringschef - som vd för Hibab.
   – Det hela gick väldigt snabbt, minns Jörgen 

Ernstsson.
   – Jag skulle börja min nya tjänst i Ängelholm 
på måndagen, men två dagar innan - på lördagen 
- bestämde jag mig för att stanna kvar i Hässle-
holm.

Tackade nej i sista stund
Den nya tjänsten i Industribyggnadsbolaget, som 
för första gången fick en verkställande direktör 
som inte var politiker, lockade så det blev till att 
försöka nå den tilltänkte nye arbetsgivaren, Äng-
elholms kommun. 
   Vilket inte var helt enkelt en lördag.
   Slutligen lyckades han få tag på kommunens, 
på den tiden, starke man, Ingemar Larsson, för 
att meddela att ”jag kommer inte på måndag”.
   – Men han tog det bra och önskade mig lycka 
till.
   Och beslutet att stanna kvar i Hässleholm och 
anta utmaningen som chef för industribyggnads-
bolaget har han aldrig ångrat.
   – Nej, det har verkligen varit ett både intres-
sant och omväxlande arbete.

Bjärnum först
Det första projektet som Jörgen Ernstsson blev

involverad i var faktiskt i Bjärnum. Där skulle 
det skapas helt nya lokaler för bland annat 
Transportsektionen och Ica. En diskussion 
som då hade pågått en tid men som nu skul-
le realiseras.
   När Hibab och Jörgen Ernstsson kom in i 
bilden fanns där i princip bara en rivningsfas-
tighet. Idag är det något av ett landmärke, 
bland många andra, på orten med moderna 
butiks- och kontorslokaler centralt belägna 
utmed genomfarten.

Fantastisk resa
Under de år Jörgen Ernstsson satt vid rodret 
genomgick Hässleholms Industribyggnads 
AB en smått fantastisk utveckling.
  – När jag började hade vi en omsättning 
runt 3 miljoner om året.
   Och bolagets vd fick cykla runt och håva 
in hyrorna för att få likviditeten att gå ihop.
   – Vi gjorde en ordentlig resa, för när jag 
slutade var omsättningen uppe i över 60 mil-
joner kronor om året.
   Ulla-Britt Nilsson hade också hon en tjänst 
på fastighetskontoret, men blev involverad   
i Hibab bara några månader efter Jörgen 
Ernstsson.
   Det var mycket pappersarbete och en 
deltidstjänst som vd-sekreterare visade sig 
vara guld värd.
   – Hon höll reda på precis allting åt mig, 
säger Jörgen.

Förhandlade med sig själv
Länge satt Jörgen Ernstsson på två stolar. 
Tjänsten som kommunens exploateringschef  
behöll han fram till 2004.

Jörgen Ernstsson, mångårig vd för Hibab. I nästan 
lika många år var Ulla-Britt Nilsson hans sekreterare.

Foto: Gert Jacobsson
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Bengt - en drivande kraft
Under 1990-talet började det satsas mer och mer 
på bolaget som växte hela tiden. Projekten blev 
också större och större.
   Att detta skedde vill Jörgen Ernstsson till stor 
del tillmäta bolagets dåvarande ordförande, kom-
munalrådet och socialdemokraten Bengt Anders-
son.
   – Han var en verkligt drivande kraft med många 
idéer.
   Han minns bland annat när de lyckades få Älvs-
byhus att etablera sig i Bjärnum. Att få nya före-
tagsetableringar hade med åren blivit allt svårare 
och när det stod klart att Älvsbyhus hade för av-
sikt att satsa på tillverkning också i södra Sverige 
blev det rena ”huggsexan” mellan de sydsvenska 
kommunerna.
   – På mitt initiativ flög han och jag upp till Norr-
land för att diskutera direkt med företagsledning-
en. Bengt var direkt med på noterna och jag tror 
faktiskt att det blev direkt avgörande.

Även krishjälp
Under årens lopp har det inte bara handlat om 
etableringar. Bolaget har också fått rycka in och 
hjälpa till vid ekonomiska kriser, bland annat ge-
nom att köpa in det drabbade företagets fastighet 
och sedan hyra ut den. 
  Något man bland annat fick göra med byggföre-
taget Modulents lokaler under en period då hela 
branschen hamnade i en svår  kris.
 – Men tanken har ju så klart hela tiden varit, 
både där och vid etableringar, att företaget själv 
tar över fastigheten på sikt.
   Enkelt uttryckt: industribyggnadsbolaget upp-
för, eller tar över, en byggnad och hyr ut den un-
der ett inledningsskede för att sedan sälja den

till det bolag som bedriver verksamhet där.

Militärflytt förändrade allt
I och med militärstaden Hässleholm efter hand 
förlorade sina regementen förändrades inrikt-
ningen ytterligare för Hibab.
   Plötsligt handlade det i stället om att ta över, 
förvalta och utveckla gamla militära områden till 
något funktionellt för den nya tiden.
   T4-området är ett utmärkt exempel på hur en 
ny stadsdel har växt upp, helt utan militära in-
slag.
   Idag har de gamla kasernerna blivit bostäder, 
kontorslokaler och skola. Och Norregård gjordes 
om till förskola.
   För att förverkliga allt detta bildades ett särskilt

   Ett sådant exempel var när Transportledet be-
hövde flytta från sina gamla lokaler utmed Hel 
singborgsvägen.    
  I den affären ingick att Hibab skulle överta 
Transportledets gamla lokaler och samtidigt ta 
fram mark för en nybyggnation.
   Den mark som behövdes fanns hos exploate-
ringschefen Jörgen Ernstsson som inte hade någ-
ra svårigheter att låta Hibabs vd Jörgen Ernsts-
son köpa marken.

   – Men då kände jag att det började bli lite för 
mycket. Det var ju samtidigt många stora projekt 
på gång i industribyggnadsbolaget.
   Nu hade det väl sina fördelar också att samma 
person hade båda de här tjänsterna.
   Som exploateringschef hade Jörgen hand om 
all kommunal mark och som vd för Hibab var han 
ofta intresserad av att förvärva just sådan mark.
   – Så det var ju relativt enkelt att förhandla om 
mark till bolaget, skrattar han.

När Transportledet behövde nya lokaler fanns Hibab tillhands. De gamla lokalerna vid Helsingborgsvä-
gen övertogs och hyrdes ut till Poståkeriet.

Foto: Gert Jacobsson

Foto: Gert Jacobsson
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bolag, Huven, där industribyggnadsbolaget länge 
var hälften-ägare.

Trädhuset - det mest spektakuära
Några år senare försvann också P2 - och samti-
digt med det resterna av T4 och det från Norra 
Åsum flyktade A3. Och kommunen hade plötsligt  
inte bara ett nytt garnisonsområde utan också 
övningsområdet på Hovdala att ta hand om och 
utveckla.
   – Utan tvekan är Trädhuset på Hovdala det  
mest spektakulära jag varit med om att projek-
tera under mina år på Hibab.

Även om det har sina belackare så har det ofrån-
komligen hjälpt till att sätta Hässleholm på kar-
tan.
   – Det har så klart också Norra Station gjort. Ett 
projekt som verkligen inneburit ett lyft på många 
sätt.
   – Jag kan heller inte låta bli att nämna affären 
med Göinge Bil. En anläggning som blivit något 
av en förebild inom hela Volvo-koncernen. Och 
inte har det blivit sämre med den nya Toyota-
anläggningen

Hibab har inte bara 
byggt industrilokaler. Ett 
exempel på motsatsen är 
Norregård - som i begyn-
nelsen tjänstgjorde som 
T4:s sjukhus - som idag 
är förskola.

Foto: Gert Jacobsson

Hibab en katalysator för 
kommunens utveckling

– Hibabs strategiska betydelse har ökat markant 
med åren. Idag utgör bolaget en viktig del i sam-
hällsutvecklingen för Hässleholms kommun.
   Bo-Anders Thornberg, tidigare moderat kom-
munalråd och under 12 år - fram till januari 2011 
- styrelseledamot, därav fyra år som ordförande, 
i Hässleholms Industribyggnads AB vill gärna

framhålla hur bolaget medverkat till att sätta 
Hässleholm på kartan.
   – Se bara på Norra Station. Det projektet hade 
förmodligen aldrig kommit igång utan medverkan 
av Hibab.
   Just Norra Station har betytt mycket för Häss-
leholm, menar han.

Hibab har hjälpt till 
att sätta Hässleholm 
på kartan, säger bo-
lagets tidigare ord-
förande Bo-Anders 
Thornberg.
Foto: Gert Jacobsson
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– Dels har det inneburit att vi fått viktig 
högskoleutbildning, dels har det inne-
burit en rejäl ansiktslyftning när det 
gäller stadsbilden.

En fantastisk utveckling
   Tillsammans med Norra Station har 
också Garnisonen/Finjasjö Park, inklu-
sive de gamla militära övningsområden 
på Hovdala och Mölleröd, varit stora 
och betydelsefulla projekt.
   – När militären slutgiltigt lämnade 
Hässleholm förändrades förutsättning-
arna på ett drastiskt sätt. Men vi har 
sett en fantastisk utveckling när det 
gäller naturområdet på Hovdala.
   – Nu är det bara att hoppas på att den 
positiva utvecklingen fortsätter också 
inne på själva garnisonsområdet.
   Målsättningen är så klart att på sikt 
avyttra samtliga fastigheter men Bo-
Anders Thornberg har också förståelse 
för att man vill göra en satsning som 
håller även långsiktigt.
   – Det har varit många diskussioner i 
styrelsen om inriktningen för området. 
Nu både tror och hoppas jag att man 
hittat rätt.

Lyckats med gränsdragningen
Syftet med ett eget kommunalt indu-
stribyggnadsbolag är att bolaget ska 
vara en länk mellan kommunen och nä-
ringslivet för att kunna hjälpa till bland 
annat vid etableringar, framhåller Bo-
Anders Thornberg.

– En inte alltid så lätt gränsdragning, men jag 
vågar nog påstå att vi under alla år lyckats bra 
med den biten.
  – Självfallet har inte alla satsningar fallit väl 
ut, men man måste ha råd att misslyckas någon 
gång när syftet är att göra kommunen mer att-
raktiv.
   – Det gäller hela tiden att väga insatsen mot 
det förväntade resultatet. Kan man till exempel 
hjälpa till att rädda ett antal jobb kvar i kommu-
nen måste det ibland också få kosta en del.

 
    ”Man måste ha
  råd att misslyckas
     ibland för att
   göra kommunen
    mer attraktiv”

Norra Station har inneburit en rejäl ansiktsllyftning för det 
gamla verkstadsområdet.

Foto: Stefan Sandström

Bo-Anders Thornberg 
på promenad i Hovdala 
naturområde. Här har 
skett en fantastisk ut-
veckling, säger han.

Foto:
Norra Skåne arkiv
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Hibab är motorn
Bo-Anders Thornberg vill i första hand se Hibab 
som en katalysator för både stora och för mindre 
företag.
  – Den senare delen får vi inte glömma bort, och 
ser man till helheten så vågar jag påstå att alla 
de mindre satsningarna haft en väldigt stor be-
tydelse för näringslivets utveckling i kommunen.
  – Hibab har varit, och är, motorn i många pro-
jekt. 

Bolaget ska kunna erbjuda mark, bygga och se-
dan, på sikt, överlåta till det privata. 
   – Det har alltid funnits konkurrens mellan kom-
munerna, inte minst då det gäller att försöka 
locka till sig nya företag. 
   Ett bra exempel på hur Hässleholm lyckats med 
detta är när Älvsbyhus etablerade sig i Bjärnum.

Kort beslutsväg
   Enligt Bo-Anders är industribyggnadsbolaget

ett utmärkt kommunalt instrument för att kunna 
agera snabbt i sådana situationer.
   – Genom de nära kontakterna med kommun-
styrelsens arbetsutskott har vi skapat en kort och 
effektiv beslutsväg.
   – Samtidigt ska vi komma ihåg att det kom-
munala ägandet ger allmänheten insyn i bolaget. 
Också det måste ses som positivt.

Tror på Hässleholm Nord
Bo-Anders Thornberg ser åren i styrelsen för in

dustribyggnadsbolaget som en både intressant 
och händelserik period.
  – Dessutom vill jag påstå att det varit lärorikt 
att få vara med.
   När det gäller framtiden hoppas han mycket på 
Hässleholm Nord. Hässleholms geografiska läge 
är unikt och det måste utnyttjas.
   – Järnvägen betyder mycket för den fortsatta 
utvecklingen och därför tror jag att Hässleholm 
Nord kan bli lite av en katalysator för den fort-
satta utvecklingen.

Bo-Anders Thornberg hoppas och tror att man nu är på rätt väg med garnisonsområdet.
Foto: Stefan Sandström

Det kommunala 
ägandet ger allmän-
heten insyn i bolaget, 
påpekar Bo-Anders 
Thornberg.

Foto: Norra 
Skåne arkiv
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Hässleholms första höghus
görs om till kontorslokaler

Det är inte bara en av de äldsta och mest im-
ponerande byggnaderna i Hässleholm. Havrema-
gasinet är också Hässleholms första höghus, 30 
meter högt och med sex våningar.
   1919 var byggnaden klar att tas i bruk av mili-
tären, dåvarande trängregementet T4. 
   De första åren tjänstgjorde den också som just 
ett havremagasin – enligt riksdagsbeslut 1908 för 
att ”trygga arméns förplägnad i krig”.

Två etapper
Idag förvaltas Havremagasinet av Hässleholms 
Industribyggnads AB. Avsikten är att, genom en 
varsam ombyggnad och renovering, skapa nya 
och attraktiva kontorslokaler.
   Första etappen genomfördes under våren 2011 
och gick i första hand på att snygga upp utvän-
digt. Bland annat genom att riva en äldre, närbe-
lägen, förrådsbyggnad.
  Etapp två beräknas påbörjas under 2012.

Från havre till konserver
Även om Havremagasinet fick en ny militär be-
nämning, Förplägningsanstalten i Hässleholm, 
redan 1936, har det gamla namnet levt kvar för 
alla hässleholmare. 
   Som namnet avslöjar tjänstgjorde byggnaden

under de första åren huvudsakligen för lagring av 
havre till arméns hästar. Men i takt med att mili-
tären blev mer och mer motoriserad förändrades 
också magasinets sortiment.

Kontoret under den militära tiden.
Foto: Hans-Olof Jönsson, T4

Havremagasinet 
renoveras och 
görs om till 
moderna 
kontorslokaler.

Foto: Stefan
Sandström
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Havremagasinet tjänstgjorde i 67 år som militärt förråd. Som ett led i moderniseringen har den gamla 
bryggan med skärmtak nu rivits liksom de omkringliggande förrådsbyggnaderna.

Foto: Privat

Redan 1928 lagrades här också, bland annat, 
kaffe, ärtor, bönor, salt sill och konserver. 1944 
tas häften av havrebingarna bort och ersattes av 
lagerhyllor.

Blev garnisonsförråd
1955-56 gjordes en omfattande renovering och

lagringen av havre försvann helt. Den nya be-
nämningen blev Arméns Centralmagasin Hässle-
holm.
   1966 blev magasinet officiellt ett förråd och 
bytte nu namn till Milointendenturförråd 151. I 
första hand ett garnisonsförråd för Hässleholms 
båda regementen, P2 och T4.

Även så kallade nödlivsmedelssatser för flyget 
lagrades här.
   Förutom till militära förband leverades också 
varor till vissa sjukhus, fångvårdsanstalter, alko-
holistanstalter och ungdomsvårdsskolor.

Utveckla  
1986 upphör den militära eran och efter det

Foto: Stefan Sandström

 
    ”Skulle trygga
 arméns försörjning
  i händelse av krig”

tjänstgjorde Havremagasinet i flera år som lager 
för företaget Möbelpoolen.
   2002 tog Hässleholms Industribyggnads AB 
över byggnaden. Uppdraget från ägaren Hässle-
holms kommun var, och är, att utveckla byggna-
den och området.

   Fakta
   Havremagasinet
   Byggår: 1919
   Höjd: 30 meter, sex våningar.
   Användes ursprungligen som havremagasin   
   för arméns hästar.
   Var 1966-1986 garnisonsförråd för 
   Hässleholms regementen.
   Förvaltas sedan 2002 av Hibab för att göras  
   om till kontorlokaler.
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Garnisonen och Finjasjö Park
är den ”fjärde kvadranten”

Efter den långa militära eran är nu det före detta garnisonsområdet på god väg att utvecklas till den 
”fjärde kvadranten” i Hässleholm - men det är en utveckling på lång sikt. Skynda långsamt är mottot.

Foto: Stefan Sandström

Under många år var Hässleholm en militärstad. 
Med två regementen utgjorde militären en bety-
dande del av den totala arbetsmarknaden. 
   Men redan när T4 flyttade från centrum och   

etablerade resterna av regementet på samma 
område som P2, visade det sig att det gick att 
utnyttja ett före detta militärt område för civila 
verksamheter.

Garnisonsområdet är till stora delar inbäddat i lummig grönska.
Foto: Stefan Sandström



54 55

Kommunen, och sedermera Hässleholms Indu-
stribyggnads AB, tog över området. Där såväl 
garnisonsområdet som övningsfälten Hovdala 
och Mölleröd ingick.
   Området innanför grindarna på drygt 100 hek-
tar skulle utvecklas till något positivt för Hässle-
holm.
   År 2000 började den militära avvecklingen 
och redan samma sommar började kommunen

 När det sedan stod klart att även P2, som då 
tillsammans med resterna av T4 och A3 – som 
bara  några år tidigare flyttat från Norra Åsum - 
utgjorde Hässleholms garnison, skulle försvinna 
var Hässleholms era som militärstad över. 

Planer för en civil framtid
Redan från början var dock den politiska enighe-
ten stor. 

Redan på den militära tiden delades området upp på ett naturligt sätt i en mjukare del med kaserner 
och kanslibyggnader och en del, avsedd för förråd och verkstäder.

Foto: Stefan Sandström

Infarten till området är idag inbjudande och påminner väldigt lite om att här, bara för några år sedan, 
var ett inhägnat militärområde.

Foto: Gert Jacobsson
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När de här före detta kasernerna omvandlades till moderna bostäder började man inse att området 
kunde vara attraktivt som bostadsområde.

Foto: Kent Johannesson

planera för en framtid med civila verksamheter.
   Någon klar linje fanns inte då utan det talades 
om att ge området ett innehåll. Här talades om 
bostäder, utbildning, företagande, fritid och kul-
tur.

   Och förutsättningarna fanns onekligen där. 
Kommunen övertog ett område med nybyggda 
kontorshus, moderna verkstadslokaler och gamla 
kulturbyggnader – allt inbäddat i lummig grönska 
med Finjasjön som närmaste granne.

annan inriktning än tidigare när man upptäckte 
att området kunde vara attraktivt för bostäder.
   Merparten av fastigheterna på området är dock 
redan sålda. Några tjänstgör idag som kontors-
hotell, några som hantverkslokaler och lokaler för 
lättare industri. De flesta av dessa belägna norr 
om Garnisonsvägen som på ett naturligt sätt skär 
igenom området och delar upp det i en lättare 
och en tyngre del.
  – Avsikten är dock att inte sälja fler fastigheter

Johan Ericsson, projektansvarig för Garnisonen/
Finjasjö Park.

Foto: Norra Skåne arkiv

 
    ”Blev startskottet
       till en helt 
         ny syn
      på området”

Ändrade inriktning
2004 tog Hibab över Garnisonen. Uppdraget var 
att sälja ut fastigheter till näringslivet.
  – De första tre åren såldes ett antal fastigheter, 
sedan dess har det inte skett några försäljningar, 
säger Hibab:s Johan Ericsson, projektansvarig för 
såväl Garnisonen/Finjasjö Park som för Hovdala 
naturområde. 
   Och det har varit ett fullt medvetet ställnings-
tagande.
   När kasernerna längst i söder på området – de 
före detta T4- och A3-kasernerna – såldes till två 
privata bolag för att göras om till bostäder blev 
det startskottet till en ny syn på området.

Mjukare verksamheter
  Helt plötsligt ändrades ambitionerna vilket med-
förde att  planeringen för framtiden fick en ny och
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för industriändamål, säger Johan Ericsson.
   Målsättningen är i stället att hitta mjukare verk-
samheter som inte är beroende av frekvent tung 
trafik.

Förskola och skola
Ett utmärkt exempel på den mjuka inriktningen 
är till exempel det som en gång var Stralsund, 
en undervisningslokal för T4 och A3. Idag om-

byggd till förskola och, på sikt, skola.
   Från början planerad för 45 barn men redan 
har tillströmningen av nya barn blivit så stor att 
det nu är förskola, med 105 inskrivna barn, i hela 
byggnaden.

Detaljplan får styra
När det gäller den fortsatta planeringen för 
området väntar man i första hand på att kom-
munens detaljplan ska bli klar.

Det är viktigt att göra rätt saker så att området 
får ett bra innehåll betonar Johan Ericsson. Han 
menar också att det är ett mycket långsiktigt pro-
jekt.
   På sikt ska området utvecklas till en ny stadsdel 
i Hässleholm.
   En naturlig utveckling, menar han eftersom 
Garnisonen/Finjasjö Park, tillsammans med när-
belägna Sjörröd, utgör den ”fjärde kvadranten” 
av Hässleholm.

     Fakta
     Garnisonen/Finjasjö Park
     Areal: 100 ha
     Garnisonsområde för P2 (och sedermera också för T4 och A3) fram till år 2000 då området 
     övertogs av Hässleholms kommun.
     Förvaltas sedan 2004 av Hibab.
     Ägare: (sedan 1 januari 2010) Hässleholms kommun.
     Fastighetsbestånd: 62 fastigheter varav 37 är sålda.

Från militär utbildning till förskola - och på sikt också skola. Byggnaden Stralsund symboliserar den 
nya inriktningen för området.

Foto: Gert Jacobsson

 
    ”Vi vill försöka
     hitta mjuka
    verksamheter”

Foto: Stefan Sandström
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Ett luftslott som
blev verklighet

Lagom till Bodagarna, i september 2006, in-
vigdes Hovdala trädhus. Kritiserat av få, hyl-
lat av många.
   Att bygga ett hus uppe bland trädkronorna 
i en vacker bokbacke visade sig vara varken 
omöjligt eller vansinnigt. 
   Avsikten med trädhuset är att uppmärk-
samma kommunens vackra, trädrika, miljöer.   
   Självklart är trä det dominerande byggnads-
materialet men här finns också stora glaspar-
tier som ger en fantastisk utsikt över Finja-
sjön, och smäckra stålpelare som bär upp 
själva byggnaden.

Utsikt
Hovdala trädhus står i en skogssluttning vid 
Dalleröd och nära Hovdala slott. Från den 
stora terrassen ser man inte bara Finjasjön 
utan också stora delar av det öppna och vid-
sträckta Hovdala naturområde.

Från serveringen har man fri sikt över Finja-
sjön medan konferensdelen är placerad lite 
mer indragen mellan träden.

Nordens största
Ute på trädäcket sitter man fem meter upp 
i luften bland trädstammarna och med de

mäktiga trädkronorna som tak.
  Allt fler har upptäckt trädhusets charm. Inte minst 
det faktum att här nu finns en servering som ger be-
sökaren möjlighet att avnjuta en fika i kombination 
med en hänförande utsikt har gjort att besöksfrek-
vensen ökat markant.
   Trädhuset på Hovdala är Nordens största för året-
runt-bruk. Huvudbyggnaden är 140 kvadratmeter 
medan terrassen är på hela 160 kvadratmeter.

Foto: Kent Johannesson

Foto: Stefan Sandström

Kommunens dåvarande kanslichef, Per Hildings-
son, presenterar förslaget att bygga ett trädhus i 
samband med de kommande Bodagarna.

Foto: Norra Skåne arkiv
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Spången som, genom den skira bokskogen, leder 
till huset är cirka 80 meter lång.

I fint sällskap
I en kalender för 2008 har malmöfotograferna Bo 
och Werner Nystrand valt att spegla den nya och 
spännande arkitektur som utvecklats på båda si-
dor av sundet. 
   I kalendern har Hovdala trädhus fått plats till-
sammans med byggnader som Dunkers kultur-
hus i Helsingborg, Turning Torso i Malmö och Det 
Kongelige Teaters operahus i Köpenhamn.

      Fakta om Hovdala Trädhus.
      Ritat av Uulas Arkitekter AB.
      Invigt den 1 september 2006.
      Servering
      Konferenssal med plats för upp till 25 
      personer.
      Antal besökare sommaren 2011: drygt 
      4 800, varav ca 3 600 fikagäster.

Hässleholmarnas
eget naturparadis

Den stora terrasse på 160 kvadratmeter på väg att färdigställas inför Bodagarna 
2006.

Foto: Norra Skåne arkiv

Foto: Stefan Sandström

De stora pådrivarna för att projektet skulle bli 
verklighet var dåvarande ordföranden och vice 
ordföranden i bolaget, Bengt Andersson och Lars 
Olsson.
   Som svar på kritiken yttrade Lars Olsson i en 
intervju att trädhuset har en ”spektakulär nytta”.
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Långa vandringsslingor, gångstigar för kortare 
promenader, ridslingor, en lekfull hundslinga, ett 
hus uppe i trädkronorna, ett slott från snappha-
netiden, historiska minnen från stenåldern - men 
kanske mest av allt en variationsrik och spännan-
de natur med, på sina håll, en fantastisk utsikt 
över omgivningarna och, inte minst, Finjasjön.
   Sedan Hässleholms kommun tog över de forna 
militära övningsområdena Hovdala och Mölleröd 
har det sakta men säkert utvecklats till Hovdala 
naturområde, idag förvaltat av det kommunala

bolaget Hässleholms Industribyggnads AB.
   
Variationsrik natur
Att området i många år var i militär ägo och an-
vändes som övningsområde har utan tvekan satt 
sin prägel på naturen. 
   För trots – eller till och med tack vare – den mili-
tära närvaron och alla övningar kunde man samti-
digt lägga grunden till ett unikt och orört landskap. 
 Idag en verklig oas, inte bara för hässlehol-
marna utan Hovdala har också blivit ett åtråvärt 

turistmål.
   Naturen på Hovdala är variationsrik och spän-
nande. Här finns både täta skogsområden med 
varierande trädslag, även om inslaget av bokskog 
dominerar på många platser, och öppna områden 
med vida vyer.
   En promenad från Broslätt till Hammarmölle-
damm ger en naturupplevelse av sällan skådat 
slag med både vattenfall och raviner i ett land-
skap av bokskog.

Hänförande vyer
För den som föredrar öppna landskap finns Äspe-
höjden med sitt gamla kulturlandskap och sina

betande får. En landskapsbild som förflyttar be-
traktaren flera hundratals år tillbaka i tiden.
   Tar man vägen upp mot Dalleröd möts man 
av en fantastisk utsikt över Finjasjön, men också 
över Hovdalafältet med slottet och Äspehöjden i 
bakgrunden.
   För naturälskaren innebär Dalleröd fantastiska 
upplevelser. Små skogsbäckar finner sin väg över 
sluttningen och här finns trädslag som bok, ek, 
avenbok, ask och klibbal.
  Marken pryds av gulsippa, lungört, gulplister, 
ormbär, gullpudra och Sveriges största ormbun-
ke, strutbräken. Området är också rikt på fåglar 
med bland annat häckande mindre hackspett.

 Guldkusten, ett poplärt utlyktsmål inte minst för våra fyrbenta vänner.
Foto: Stefan Sandström

Hovdala slott med 
anor från Snappha-
netiden.

Foto: Stefan
Sandström
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   Hovdala naturområde, 
   sett med fotografen 
   Stefan Sandströms 
   ögon.
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Här hittar man också det spektakulära Hovdala 
trädhus, svävande uppe bland trädtopparna i den 
trollska bokskogen.

Historiska växter
Före militärens inträde på Hovdala var delar av 
området jordbruksmark och här fanns också en 
rad större och mindre gårdar. Resterna av detta 
kan man fortfarande se i form av förvildade träd-
gårdsväxter på de öppna markerna. Här finns 
smått historiska växter som stor ormrot, park-
smultron och hjärtstilla.

Idag har en del av detta återuppstått och såväl 
betande kor som får har blivit ett vanligt inslag.
   En medveten satsning från Hässleholms Indu-
stribyggnads AB som förvaltar området. Avsikten 
är att bevara naturen på ett så skonsamt sätt 
som möjligt, utan hjälp av maskiner.

Snapphane-slottet
Mitt i området ligger Hovdala slott som är ett av 
de främsta minnesmärkena från snapphaneti-
den i Skåne. Ett slott som spelade en viktig roll 
under krigen mellan Sverige och Danmark på

1600-talet.
   Slottet är inte bara ett historiskt monument. 
Det har också blivit ett modernt och populärt be-
söksmål med konserter, utställningar och kulina-
riska upplevelser. 
   Hovdala slott är ett nationellt kulturarv och se-
dan 1947 ett statligt byggnadsminne.

Tillgängligheten viktig
Ett av nyckelorden för Hovdala naturområde är 
att det ska vara tillgängligt för allmänheten. Där-
för finns här också ett flertal slingor - för såväl 
två- som fyrbenta.
   Längst av dessa är Finjasjöleden som mäter 18 
km. Genom att den ansluter till Skåneleden utgör 
den också en förbindelse mellan staden Hässle-
holm i norr och Hovdala naturområde i söder. Le-
den sträcker sig runt hela Finjasjön.
   Vid Finjasjöns norra kant finns också Alslingan 

som utgörs av två kortare sträckor längs Finja-
sjöleden. Den nordligare sträckan av de två går 
genom Finja kyrkby medan den andra delen går 
genom en av Skånes största alsumpskogar. För 
att göra den oftast blöta alsumpskogen - ”Euro-
pas regnskog” - mer lättillgänglig finns här en 1,6 
km lång spång. Det är landets längsta spång ge-
nom denna typ av miljö.

Även för djur
Av hävd har Guldkusten vid södra delen av Fin-
jasjön varit en populär badplats för våra fyrbenta 
vänner.
   Därifrån utgår Hovdala hundslinga som följer 
delar av Finjasjöleden och sedan ta av söderut 
igen genom Dalleröds ädellövskog och förbi Träd-
huset.
   Hässleholm är, liksom övriga Skåne, rikt på   

Så här kunde det se ut på Hovdala innan militären tog över - och på nytt kan man träffa på betande 
kor. Att arrendera ut mark för detta ändamål är en medveten satsning av Hibab för att bevara naturen 
på ett så skonsamt sätt som möjligt.

Foto: Gert Jacobsson

Foto: Stefan
Sandström
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Jan-Erik har skött
skogen i över 40 år

Han har ansvarat för skogarna på Hovdala och 
Mölleröd i 40 år.
   Det mesta av den tiden som skogsförvaltare 
åt försvaret, men när kommunen – och senare 
Hässleholms Industribyggnads AB – tog över

området fortsatte man att anlita Jan-Erik Berg-
kvist.
   – Skillnaden i mitt uppdrag är kanske inte så 
stor som man skulle kunna tro även om det un-
der den militära tiden främst handlade om att ta

Dammslingan är den kortaste av dessa, 2,9 km. 
Från Broslätt, strax söder om Hovdala slott, 
sträcker den sig ner och runt Hammarmölle-
damm.
   Även Caspers slinga som är 4,2 km lång utgår 
från Broslätt.
   Båda slingorna sträcker sig genom ett spän-
nande skogslandskap där man får uppleva både 
vattenfall och raviner.

  
   Fakta 
   Hovdala Naturområde
   Areal: 2 100 ha (inkl. Mölleröd), varav 1 400
   ha skogsmark. 
   Fördelning, trädslag (procent): gran (24,6), 
   bok (23,5), ek (17,6), björk (13,9), al (9,5),
   tall (8,7). Dessutom mindre inslag av ask,
   asp, avenbok och lönn.
   På Hovdala och Mölleröd finns totalt 27 
   arrenden, varav 3 jaktarrenden.
   19 föreningar bedriver verksamhet på
   området.

hästar. Hovdala hovslinga är därför ett både 
självklart och naturligt inslag. Slingan startar vid 
vägen som slingrar sig norrut, mellan Dalleröd       
och Stora Oberöd, och här finns såväl uppställ-
ningsplats för bil och släp som möjlighet att binda 
upp och sadla, eller sela, hästen under tak.  
   Slingan är egentligen två slingor, 8 respektive 
12 km långa, och följer fina skogsvägar genom 
en fantastisk natur.

Naturupplevelser
Mitt i området hittar vi ytterligare två slingor 
som båda bjuder på fantastiska naturupplevelser. 

Foto: Gert Jacobsson

Foto: Kent Johannesson
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hänsyn till regementets övningsbehov.
   Något som inte alltid var en nackdel ur natur-
vårdssynpunkt, menar han.
   – Flera av de täta barrskogar som fanns då 
höggs ner för att ge bättre sikt vid skjutövning-
arna med stridsfordon och de områdena har efter 
hand återbeskogats med bland annat lärk.

Naturvården i fokus
Som ett minne från den militära tiden finns här 
fortfarande en del skottskadade träd.
   – Vi har väl försökt ta bort så mycket som 

möjligt, men det finns fortfarande ett mindre om-
råde med skadat bestånd som får stå kvar.
   – Den skogen har egentligen ett negativt värde, 
men vi har också sett att den samtidigt kan vara 
värdefull för fågellivet.
   Och det är egentligen vad det handlar om idag. 
Hovdala är, och ska vara, ett naturområde.
   – Vilket gör att naturvården har en framträ-
dande plats i det dagliga arbetet.

Långsiktigt perspektiv
Trots de aspekterna handlar det också om att

bedriva ett skogsbruk i normal omfattning - men 
med särskild hänsyn tagen till naturvårdande åt-
gärder.
   – Då krävs det att man har ett långsiktigt per-
pektiv.
   Samtidigt ska skötseln av skogen också kunna 
generera pengar som kan återinvesteras i ökad 
tillgänglighet. Till exempel i form av vägunder-
håll, stigar och vandringsleder, grillplatser och 
slyröjning.
   Årligen avverkas ungefär 6 000 skogskubik-
meter.

Samtidigt är den årliga tillväxten aningen större, 
cirka 8 000 skogskubikmeter.
   – Detta för att vi ska kunna bygga upp ett lite 
större förråd av växande skog.

Föryngra och bevara
Den avverkning som görs handlar i huvudsak om 
en försiktig, och beståndsvårdande, gallring.
   I januari och februari 2011 gjordes en större 
underhållsgallring i bokskogen vid Hammarmöl-
ledammen.
   – Det här var faktiskt ett sätt att trygga en  

Det mesta av den avverkning som görs är av skogsvårdande natur. Eller som här, vid Filesjön, helt 
enkelt för att ge besökarna en bättre utsikt över den lilla skogssjön.

Foto: Gert Jacobsson

Genom en varsam gallring vill Jan-Erik Bergkvist medverka till att bokskogen bevaras även för kom-
mande generationer.

Foto: Stefan Sandström
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fortsatt tillväxt av bokskogen. Genom att ta bort 
de sämsta och klenaste träden får man en ut-
glesning som gör att det kommer in tillräckligt 
med ljus, värme och vatten för att bokollonen ska 
börja gro och slå rot.
   – Genom det här öppnar vi upp för en långsiktig 
föryngring av beståndet och kan på så sätt beva-
ra bokskogen även för kommande generationer.
   - Bokskog måste skötas, annars är risken stor 
att en annan typ av skog tar över.

Skyddsområde
Det görs också förändringar för att området ska 
bli ännu mer tillgängligt och attraktivt.
   – Vi har en del bestånd, särskilt i utkanterna 
med lite sämre skog och de försöker vi, efter 
hand, ersätta med ny skog.
   Hela tiden handlar det om att hitta rätt väg för 
att öka tillgängligheten samtidigt som hänsyn ska 
tas till den unika växtlighet som finns på områ-
det.
   Dalgången sydväst om Hammarmölledammen 
är ett sådant exempel. En ravin med nyckelbioto-
per där det inte får ske någon avverkning.
   – Vi har gjort det till ett skyddsområde som ska 
vara helt orört för att kunna bevara alla de intres-
santa växter som finns där.
   Samtidigt har det på andra platser gjorts en 
försiktig avverkning för att öka tillgängligheten. 
Eller som vid Filesjön - öppna upp för att ge be-
sökarna en bättre utsikt över den lilla sjön.

Här finns alla trädslag
Bokskogen utgör en stor del av växtligheten på 
Hovdala. Men också stora arealer av gran och ek.
- Och tittar vi från Dalleröd ner mot sjön finns 
här faktiskt ett område där samtliga trädslag i

Sverige finns representerade.
   Och på höjderna ovanför hittar vi både betande 
kor och får. Ett viktigt inslag för att bevara det 
öppna landskapet som utgör cirka en fjärdedel av 
den totala arealen, cirka 2 100 hektar, på Hov-
dala och Mölleröd. Resterande areal utgörs hu-
vudsakligen av skog.

Här har en helt ny 
stadsdel växt fram

 
    ”Bokskog måste
   skötas, annars är
    risken stor att
  annan skog tar över”

Foto: Stefan Sandström

Det planteras också en hel del nytt 
på Hovdala. Här en planta av lärk.

Foto: Kent Johannesson
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Norra Station är det kanske viktigaste projektet 
för Hässleholm i modern tid.
   Det som började som en debatt om bristen 
på p-platser i centrala Hässleholm, utvecklades 
till ett långsiktigt projekt där en helt ny stadsdel 
växte, och fortfarande växer, fram. En stadsdel 
för utbildning och för kunskapsintensiva företag, 
men också för offentlig verksamhet.
   År 2000 blev Kent Johannesson, numera vd

för Hibab, projektledare för Norra Station. Tre 
år senare, i september 2003, var första etappen 
klar.

Perfekt läge
Med Hässleholms Resecentrum som närmaste 
granne, två minuters gångväg, har Norra Station 
ett perfekt läge.
   Idag består området av fyra hus där den

akademiska verksamheten samsas med spjut-
spetsföretag och avancerade tjänster i privat och 
offentlig regi.
   Sedan 2008 ägs och förvaltas husen av Kun-
skapsporten AB. I framtiden ska det, enligt pla-
nerna, byggas ytterligare sex hus.

Optimistisk ägare
Kunskapsportens ägare och vd, Joakim Ollén, är

optimistisk inför framtiden.
– Vi tror på Norra Station som en mötesplats för 
kunskapsintensiva verksamheter. Få platser i den 
expansiva Skåneregionen har ett så bra läge som 
Norra Station.
   – De suveräna tågförbindelserna åt alla håll har 
med Citytunneln i Malmö blivit ännu  bättre. Nu 
når man flera viktiga knutpunkter i Malmö direkt 
från Norra Station och Kastrup har kommit ännu

Här finns bland annat lokaler för Högskolan och en restaurang.
Foto: Stefan Sandström

Glashuset är inte bara en arkitektonisk upplevelse. Här har också Pressbyrån sina lokaler. Dessutom 
finns en bistro och konferenslokaler.

Foto: Stefan Sandström
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närmre.   
   – Allt detta kombineras med den lagom stora 
stadens närhet till all service och kultur.

Brett utbud
Norra Station kan erbjuda ett brett utbud av ut-
bildningar på olika nivåer, allt från gymnasiekur-
ser till högskole- och yrkeshögskoleutbildningar.  
   Utbildningarna bedrivs i nära samarbete med 
näringslivet.
   Här finns också ett Lärcentrum. Detta är avsett 
för studenter som bor i Hässleholms kommun 
eller någon av de övriga kommunerna i Skåne 
nordost och som studerar på högskola, universi-
tet eller liknande, någonstans i Sverige. En möj-
lighet att studera var man vill utan att behöva

flytta. På Lärcentrum finns all hjälpmedel. Även 
för de som valt att studera på distans.
   Tack vare Lärcentrum kan det också gå bra att 
göra tentamen på hemmaplan.

Även företag
På området finns i dagsläget 37 moderna stu-
dentlägenheter i varierande storlek.
   Men Norra Station är mer än utbildning. Redan 
idag finns här ett flertal företag och med ytterli-
gare sex byggnader finns det plats för mer.
   Närheten till stationen och de goda pendlings-
möjligheterna ger Norra Station ett unikt läge.
  Två restauranger med konferensmöjligheter 
finns också på området.

En av de nyare 
byggnaderna på 
områder - och 
fler kommer - 
inrymmer lokaler 
för företag med 
s k spetskompe-
tens. Här hittar 
vi också myndig-
heter och Hibabs 
kontor.

Foto: Stefan
Sandström

Glashuset med sina inbjudande 
konferenslokaler.

Foto: Stefan Sandström

 
    ”En mötesplats för
    kunskapsintensiva
      verksamheter”
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Hässleholm Nord -
ett framtidsprojekt

Med sitt strategiska läge med direkt anslutning 
till både stambanan och flera större vägar, men 
också med närhet till åtta större hamnar är ut-
vecklingen av Hässleholm Nord något som inger 
stora förhoppningar inför framtiden.
   Hässleholm Nord är inte längre bara en vision. 
Grundplaneringen för det, totalt, 190 hektar sto-
ra området är redan igång.
   Detaljplaneringen ska så småningom göras i 
samverkan med de företag som väljer att etable-
ra sig på det nya området, beläget alldeles intill 
stambanan och med direkt anslutning till riksväg 
21.

Ingen ny tanke
Tanken att utnyttja Hässleholms geografiska läge 
är inte ny. Redan på 1980-talet fanns planer på 
en stor rangerbangård med containerstation i 
Hässleholm
   Den här gången är förutsättningarna för att 
lyckas betydligt bättre. Marken finns och plan-
läggningen är gjord. 

Kombiterminal
Det pågår också diskussioner med ett antal in-
tressenter som vill etablera sig på det nya om-
rådet.

Visionen om att skapa Södra Sveriges nya lo-
gistik- och industripark är redan på väg att bli 
verklighet även om det dröjer ytterligare några 
år innan området är helt klart.
   Närmast järnvägen planeras för en kombiter-
minal med omlastning väg/järnväg och en logis-
tikpark för transportföretag i direkt anslutning till 
denna.
   Här kommer också att bli en industripark med 
möjlighet att få tillgång till industrispår. Närmast 
riksväg 21 blir det ytterligare en industripark med 
skyltläge ut mot vägen.

Dry Port
Tanken är också att Hässleholm Nord ska kunna 
bli något av en Dry Port för de sydsvenska ham-
narna.
   Hit ska gods kunna transporteras direkt från 
de stora hamnarna för vidaredistribution, lagring 
eller bearbetning.
   Självklart kan det också handla om gods som 
förbereds eller tillverkas i Hässleholm och som 
sedan transporteras till någon av hamnarna för 
utskeppning.

      Fakta Norra Station
      Kunskapsby med högskola och lärcentrum.
      Lokaler för spjutspetsföretag, forskning 
      och offentlig service.
      Två restauranger, konferenslokaler.
      Etapp 1 klar i september 2003.
      Etapp 2 klar 2006/2007.
      Byggnaderna ägs sedan 2008 
      av Kunskapsporten AB.
      Utvecklingsansvarig: Hibab

Med Norra Sation kan Hässleholm visa upp ett helt nytt ansikte för all de som färdas längs järnvägen.
Foto: Stefan Sandström
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2008 genomfördes också koncernens största ex-
terna fastighetsaffär någonsin då Norra Station, 
etapp 1 och 2 avyttrades till en privat intressent, 
Kunskapsporten.
   Nu gäller det för Kent Johannesson att blicka 
fram mot nya mål. Något som bland annat inne

Under drygt tio år, varav de fem senaste med 
Kent Johannesson som vd för Hässleholms Indu-
stribyggnads AB, har Norra Station utvecklats till 
en ny stadsdel och ger idag en helt annan bild av 
Hässleholm för alla de som passerar med tåg el-
ler angör Resecentrum. 

Nöjda kunder är målet
för Kent Johannesson

Hibabs nuvarande vd, 
Kent Johannesson, i sin 
roll som projektledare 
för Norra Station. 
   – Jag känner en väldig 
stolthet över att få ha 
varit med om detta.

Foto: Norra
Skåne arkiv

Framtidsvisionen Hässleholm Nord är på väg att bli verklighet, planeringen för det 190 hektar stora 
området är redan igång. Området är strategiskt beläget mellan stambanan och riksväg 21. Läget gör 
att här finns förutsättningar för nästan alla typer av framtida logistiklösningar. Inom rimligt avstånd 
finns dessutom ett stort antal hamnar.
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fattar ytterligare utbyggnad av Norra Station.
   – Jag vågar nog påstå att Norra Station är det 
viktigaste projektet i Hässleholm i modern tid, 
och jag känner en väldig stolthet över att få ha 
varit delaktig i detta.

Nu i egna lokaler
I 50 år har Hibab varit med om att utveckla Häss-
leholm, främst genom ett aktivt agerande för att 
möta kraven från företagen.
   Men det är först på senare år som bolaget fått 
en egen organisation och egna lokaler.
   – Det är onekligen spännande att sitta i loka-
ler som vi själv varit med om att projektera och 
bygga.
   1992 började Kent Johannesson på kommunens 
fastighetskontor där hans främsta uppdrag var 
förvaltning och projektledning. Men redan tidigt 
fick han en förfrågan om att hjälpa Hibabs vd Jör-
gen Ernstsson och ganska snart utgjorde jobbet 
25 procent av hans tjänst.
  – Då var Hibab i princip bara en pärm - det fanns 
inget eget kontor och för besökaren kunde det 
säkert vara svårt att avgöra om han pratade med 
en företrädare för bolaget eller en tjänsteman på 
kommunens fastighetskontor.

Projekterade kulturhuset
Några år senare var det dags att bygga ett kul-
turhus på den gamla Norra Skåne-tomten som då 
köpts upp av byggjätten Peab.
   Våren 1998 fick Kent Johannesson i uppdrag 
att, tillsammans med Jörgen Ernstsson, försöka 
nå en överenskommelse med Peab om kulturhu-
set.

– Uppdraget var i princip att försöka pruta 10 mil-
joner på kostnaderna. Och trots att de politiska 
besluten ändrades under resans gång lyckades vi 
till slut hitta rätt nivå.
   Det här innebar också att Kent Johannesson, 
under hela 1999, jobbade heltid som projektle-
dare för kulturhusbygget.
   – Ett mycket lärorikt projekt.

Organisationen har växt
2006 handplockades Kent Johannesson som ny 
vd för att efterträda avgående Jörgen Ernstsson, 
och vid årsskiftet 2006/2007 flyttade så Hibab ut 
från Stadshuset och in i de nuvarande lokalerna 
på Norra Station.
  – Det är bara positivt. Dels har vi fått egna lo-
kaler, dels har vi kommit närmare våra kunder.
   I de nya lokalerna har utvecklingen kunnat 
fortsätta. Det tidigare enmansbolaget, som ännu 
tidigare sköttes helt av de förtroendevalda politi-
kerna, har idag fem heltidsanställda.

En vision
Trots alla stora projekt som Norra Station, Gar-
nisonen/Finjasjö Park och med det förvaltningen 
av Hovdala/Mölleröd, är det helheten som är be-
tydelsefull för Kent Johannesson i sin roll som vd 
för Hibab.
   – Det ursprungliga uppdraget att Hässleholms
Industribyggnads AB ska erbjuda näringslivet 
anpassade lokaler och attraktiv mark som efter-
frågas på marknaden är fortfarande viktigast för 
oss.   
 Men att Hibab allt mer också blivit ett utveck-
lingsbolag finns också med i Kent Johannessons

Vi ska driva och 
utveckla bolaget 
för att kunna
erbjuda våra
kunder en hög
kvalitet, säger 
Kent Johannesson.

Foto: Gert
Jacobsson
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kan förbättra vår verksamhet.

Övergripande mål
Hibab ska också vara ett bolag som är till för sina 
kunder. Det främsta övergripande målet är knu-
tet till begreppet ”nöjd kund”.
   Kent Johannesson ser det också som sin uppgift 
att få alla medarbetare att springa åt samma håll, 
med samma mål för ögonen.
  – Jag vill att Hibab ska vara en attraktiv arbets-
plats där alla medarbetare får rätt förutsättningar 
att göra ett bra arbete men också får möjlighet 
att utvecklas.
  – Sedan ska vi så klart driva och utveckla bola-
get med eftertanke. 
   Därför arbetar man systematiskt med förbätt-
ringar och utveckling av bolagets fastigheter för 
att kunna erbjuda kunderna en effektiv verksam-
het med hög kvalitet.
    Samtidigt gäller det så klart att se till att verk-
samheten, som ska beakta samhällsnyttan, ba-
seras på att åstadkomma en balans mellan kost-
nader och intäkter.

framtidsvision.
   – Vi ska medverka till att näringslivet främjas 
och utvecklas i dialog och samverkan med äga-
ren.
   Detta genom att verka som ett utvecklingsbo-
lag så att kommunen kan fortsätta att präglas av 
förändring, utveckling och tillväxt.

Hovdala - en vinst för kommunen
Just förvaltningen av Hovdala ser Kent Johannes-
son som en stor vinst för kommunen.
   – Och vi ska inte bara förvalta, uppdraget är 
också att utveckla Hovdala som ett naturområde 
som ska vara lätt tillgängligt för allmänheten.
   I det sammanhanget vill han gärna dra en lans 
även för Mölleröd.
   – Vi glömmer lätt bort att att det inte bara 
handlar om Hovdala. Det mer centrumnära Möl-
leröd är självklart också en viktig del i utveck-
lingsarbetet.

Tre nyckelord
Nyckelord i verksamheten är utveckling, engage-
mang och kunskap.
  – Utveckling uppnår vi genom att ständigt vara 
drivande och ha förmågan att förverkliga visioner 
och projekt, beaktat på omvärlden både i nuet 
och i framtiden.
  – Engagemang genom att ge kraft åt sunda 
idéer. Då får vi också utrymme för att skapa de 
bästa förutsättningarna för utveckling, nya sats-
ningar och investeringar.
   – Kunskap är ett viktigt inslag. Genom enga-
gemang och hög kunskapsnivå får vi trygga och 
kompetenta medarbetare som ständigt vill och

Anställda på Hibab 2011. Fr v Johan Ericsson, projektledare, Ann-Kathrine Davidsson, administratör, 
Tommy Bengtsson, projektledare, Ing-Britt Carlson, ekonom, Kent Johannesson, vd. 

Foto: Gert Jacobsson

Personal 2011

 
    ”Verksamheten
      ska beakta
     samhällsnyttan”
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Bolagsstyrelsen 2011

Hibab:s styrelse 2011. Fr v. Torbjörn Rosén, Urban Widmark, Lena Wallentheim, Tommy Nilsson, 
Lars-Göran Wiberg, Christer Caesar och Ulf Erlandsson.

Foto: Gert Jacobsson


