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Daniel Carlsson har en dröm om ett
svenskt vin med en egen stil.

Ästad Gård vill skapa en ny vinstil
– Sveriges största vingård byggs med Sundolitt KUB Climate
I natursköna Åkulla bokskogar
strax utanför Varberg ligger Ästad
Gård. En av Sveriges bästa konferensanläggningar, som nu utvecklar
sin verksamhet med att anlägga en
riktig vingård. Eldsjälen är Daniel
Carlsson, 28 år, som är delägare
och affärsutvecklare. Vi träffade
honom för att få reda på lite mer.
Ästad Gård är ett familjeföretag. Från början
ett traditionellt lantbruk, men numera prisbelönt som Nordens mest inspirerande miljö för
möten och aktiviteter. Utmärkelsen togs emot
av syskonen Linda Petersson, Mattias Carlsson och Daniel Carlsson som växte upp på
Ästad Gård och som idag driver den framåt.
Det är full fart, med många och vilda idéer
varav många dessutom blir verklighet.
Berätta om Ästad Gård!
– Vår slogan Rustik elegans är väldigt talande för oss. Vi vill bevara de lantliga miljöerna, men få till det exklusiva. Samtidigt är vi
väldigt aktivitetsfokuserade och vill erbjuda
upplevelser som överraskar. Vårt goda rykte
ger oss 30 000 gäster per år och nu vill vi
ta ytterligare ett steg, säger Daniel Carlsson.
Berätta om satsningen på vingården!
– Gör man något som är roligt så blir det
bra. Jag är genuint intresserad av vin och

hösten 2010 insåg jag att det var möjligt
att odla vin i Sverige. Nyårsafton 2011 beställde vi 15 000 vinstockar som är en korsning av Muscat Ottonel, Riesling och Pinot
Gris. Denna hybrid skall klara sig i Halland.
– Vin går att göra intressant. Jag tror att
detta kan utveckla Ästad Gård på flera sätt.
Den som bokar en konferens har kanske ett
vinintresse och tar med sig 20–25 personer
som också tycker det är roligt eller låter sig
inspireras. Inte minst av att komma hit och
se vår vinkällare. Jag har ritat den själv och
målet är att den skall smälta in i miljön.
Varför valde ni Sundolitt KUB?
– Största anledningen är konstruktionen
då KUB ger en gedigen platsgjuten byggnad med högt energivärde, men också
kvalitén väger tungt – det känner man när
man tar i blocken. Totalt blir det 1300 kvm
som byggs ovan jord, men som sedan
kommer att täckas över. Det blir som en
övervuxen ruin eller som en kulle. Det kommer att innehålla vinkällare, butik och relaxavdelning. Byggnaden i sig skall förstärka
vinupplevelsen.
Första skörden blir 2013, men det lär nog
ta ett par år innan vinet har nått rätt kvalitet.
Till sin hjälp har Daniel fått Lars Torstenson
som är en av världens främsta vinmakare
med flera internationella utmärkelser.

– Daniel kontaktade mig, och det är en
seriös satsning med en gedigen plan. Det
gäller allt från valet av druva till hur vinkällaren utformats. Jag kan med min erfarenhet hjälpa till att nå målet, för när det gäller
vin är timing och finjustering viktigt. Denna
satsning är viktig för hela Vinsverige och
vinkällaren i sig är spektakulär till sin utformning – och det hade den varit varhelst
i världen den legat, säger Lars Torstenson,
när vi pratar med honom via telefon i Frankrike där han numera bor.
Den soliga sydvästra sluttningen har en
fin jordmån, och alla förutsättningar finns
för att producera ett fint halländskt vin. Om
något år har man således ytterligare anledning att boka in sig hos Ästad Gård.

Den spektakulära byggnaden som ser ut som en
kulle kommer att innehålla vinkällare, butik och
en relaxavdelning i två plan. Daniel Carlsson har
själv skissat byggnaden och sedan tagit hjälp av
bland annat Sundolitt.
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UBAB gjuter betongväggar med
Sundolitt Climate
Passivhus och lågenergihus projekteras och byggs enkelt och
tryggt med välisolerade och
täta stommar. Vi träffade Ulrika
Swennberg, delägare och vice VD
vid Ulricehamns Betong AB, där
Moderna radhus med putsade fasader i

hon ansvarar för inköp och per-

området Nyby Gärde i Falkenberg.

sonal. Hon berättade då lite mer

Putsade fasader
med DUO-skivan
Nyby Gärde är ett helt nytt bostadsområde i Falkenberg, byggt enligt gällande lågenergikoncept. Projektet startade 2007 och omfattar 54 villor/radhus
och 28 lägenheter. Hittills har 50 familjer flyttat in i sina nya bostäder – alla
med putsade fasader.
– 2007 rasade fuktdebatten om putsade fasader. Det var då vi på Caparol tillsammans med Sundolitt tog fram
DUO-skivan. Nyby Gärde är det första
storskaliga projektet där DUO-skivan
används. Och under de fem år som
projektet pågått har det inte varit några
som helst problem med fukt tack vare
att systemet med DUO-skivan är dränerande och har god ventilation, säger
Thomas Schöld, säljare på Caparol.

Nyanställda på Sundolitt

Dick Johannisson, regionansvarig Syd,
Åsa Mattsson, miljö & kvalitet, och Monica Sandbecker, controller.

om UBAB och hur det är att vara
kvinna i betongbranschen.
Ulricehamns Betong AB är familjeägt och
ligger i Timmele strax norr om Ulricehamn.
Det är en av de modernaste och största
fabrikerna i landet för prefabricerade betongelement med sina imponerande 15 000
kvm, som de nu bygger ut med ytterligare
10 000 kvm. I företaget arbetar närmare
200 anställda som producerar innerväggar,
balkonger, trappor, bjälklag, pelare etc.
– Vår styrka är dels vårt breda sortiment,
men lika mycket att vi alltid anstränger oss
till det yttersta för att kunderna skall bli
nöjda. Vi prioriterar säkerhet och kvalitet,
berättar Ulrika Swennberg.
20% högre energivärde
Sedan början av 90-talet har Sundolitt levererat cellplastisolering och nu även Climateprodukter vilka har 20% högre energivärde.
Samarbetet har intensifierats i och med att
Climate-produkterna numera produceras i
Vårgårda.
– Den bästa väggen är sandwichväggen
som består av två lager betong och ett mellanskikt av isolering. Tjocklek och kvalitet
på isoleringen anpassas efter det isolervärde man önskar. Tack vare Climate kan
väggarna göras tunnare med bibehållet
energivärde vilket är viktigt i storstäder där
kvadratmeterpriset på mark är högt, men
också för så kallade passivhus är Climate
perfekt, förklarar Ulrika.
För ett tag sedan förvärvade UBAB Dalacement i Björbo – ett familjeföretag med 30
anställda som faktiskt också drivs av två dött-

Mer information – www.sundolitt.se

Ulrika Swennberg med en skiva Sundolitt Climate.

rar till tidigare ägaren. Och även om det kanske är en tillfällighet så är det rätt intressant.
Fler kvinnor i betongbranshen
– Som kvinna är det väl lättare att prata om
mjuka värden. Men vi blir fler och fler kvinnor även i produktionen. Vår anläggning är
modern och det är inte fysiken som sätter
begränsningar. Fler kvinnor i produktionen
är inget självändamål utan står givetvis i
proportion till kompetensen, men vi tror att
mångfald i stort är berikande och till fördel.
Tjejer har helt klart en positiv inverkan på
arbetsklimatet och stämningen, säger Ulrika och ler.
Om framgångarna beror på fler kvinnor
låter vi vara osagt. Dock råder det inga
tvivel om att det krävs hög kvalitet och ett
långsiktigt tänkande för att klara konkurrensen över tid.

Fakta UBAB
Omsättning: 275 miljoner kr.
Anställda: 190 personer.
Yta: 15 000 kvm prod. anläggning.
Framtid: Bygger ytterligare 10 000
kvm, varav 3 000 är klara 2013.

