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Så här kommer den nya räddningsstationen, Trygghetens hus, att te sig.

Det blir MVB AB som ska bygga Trygghetens hus, den nya
räddningsstationen i Trelleborg. Det står klart efter att upphandlingen är
klar och kontraktet påskrivet.
Efter många års diskussioner verkar det nu som om spaden snart kan sättas
i jorden för en ny räddningsstation i Trelleborg, Trygghetens hus, vid väg
108. Upphandlingen är klar och kontraktet mellan kommunen och
byggﬁrman är påskrivet.
– Det blir MVB AB som får uppdraget, säger Magnus Ahlström, senior
projektledare på serviceförvaltningen i Trelleborg. Det var det enda
anbudet som kom in.
Anbudet ligger dock inom den ram som satts för bygget och därför kunde
kommunen anta det.
– Jag vet inte riktigt varför det bara kom in ett anbud. Ett skäl kan vara att
det handlar om ett komplicerat bygge, säger Magnus Ahlström.‘
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MVB är dock ett välkänt bolag för Trelleborgs kommun, och har redan ﬂera
uppdrag för kommunen, som skolan och idrottshallen i Skegrie.
– Dessutom ﬁck man uppdraget att bygga det nya växelboendet på
lasarettsområdet, där patienter som är för sjuka för att komma hem, men
för friska för att ligga kvar på sjukhus ska bo, säger Magnus Ahlström.
När bygget kan starta är ännu lite osäkert.
– Det är sagt att det ska vara klart inom 24 månader, men det är inte säkert
att det håller, av ﬂera skäl, säger Magnus Ahlström. Vi ska diskutera med
entreprenören om det.
Ett skäl är att Trygghetens hus ännu inte är slutprojekterat.
– Det är ju en totalentreprenad och MVB ska slutprojektera bygget och det
brukar ta fyra till sex månader, säger Magnus Ahlström.
Ett annat skäl är den pågående byggboomen och högkonjunkturen som kan
göra att entreprenörens upphandling kan dra ut på tiden.
I höstas fattade kommunfullmäktige beslut om att anslå pengar till bygget.
Det handlar om en investering på drygt 150 miljoner kronor.
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