
Projekt Hällerstugan 
 

 
Efter närmare 2 års arbete är nu Projekt Hällerstugan klart.  
Det har varit ett omfattande arbete som också har utökats under resans gång. Grundkonceptet med 
vägförbättring, bro över Hällesvattnet, badbrygga, fönsterbyte och altan har efter hand utökats med 
reparation av och panelbyte på 2 väggar, skrapning, slipning och målning (3 gånger) av hela stugan, 
nya takstegar, nya hängrännor och stuprör på sjösidan, omledning av dagvattnet samt takbyte och 
målning av vedboden. Dessutom har en uppröjning skett runt stugan av både sly och skräp samt 
röjning och uppmärkning av ny stig till stugan via den nya bron. 
 
Ideellt arbete 
Allt arbete har skett av ideella krafter. Totalt har över 1200 timmar fördelat på 97 arbetsdagar lagts 
på projektet.  
Planering, projektering och drift av projektet har våra stugansvariga Bengt Alm och Junis Lindqvist 
stått för. Inköp, transporter och allt byggnadsarbete samt en del målningsarbete har Rune Sandberg 
och Bengt Alm utfört. I målningsarbetet har Erik Bergström, Junis Lindqvist och Stefan Mellgren gjort 
fina insatser. I övrigt har ett 10-tal medlemmar varit bärhjälp vid bro- och bryggbygget. 
 
Kostnader 
Totalkostnaden för material, maskinhyror, transporter m.m. landade på 275.000 kronor,  fördelat 
enligt följande: Bron 55.000 kr, Vedboden 5.000 kr, Vägen 20.000 kr, Bryggan 25.000, Stugan ( nya 
fönster och dörr, panelbyte, målning, takstegar och takrännor m.m.) 145.000 kr, Altanen 35.000 kr. 
 
Finansiering 



När det gäller finansieringen har föreningen fått mycket stöd genom bidrag, skänkt material, lån av 
maskiner och transportmedel m.m. Värdet av dessa bidrag och gåvor överstiger 200.000 kr. 
Föreningen vill därför rikta ett stort tack till Thordenstiftelsen, Uddevalla kommun, Colorama, 
Derome, Plåt o svets, Kurt Anderssons gräv, Gutges plåt, Arento, Bröderna Carlssons Glas, Rune 
Sandberg, Bengt Alm, Patrik Lislerud och Uddevalla IS. 
En tidigare gåva på 23.300 kr som erhölls i samband med Calle Hellmans hastiga bortgång har 
används till altanbygget. Calle var engagerad på många områden i föreningen, men han brann särskilt 
för Naturskolan och Hällerstugan. 
Genom det stora ideella engagemanget och erhållna bidrag och gåvor har detta halvmiljonprojekt 
endast kostat friluftsfrämjandet knappt 50.000 kr. 
 
En sammanfattning av arbetet 
I januari 2019 väcktes idén om att göra en rejäl satsning på Hällerstugan och närområdet. 
Fönsterbyte, altanbygge, vägförbättring, ny bro över Hällesvattnet och ny badbrygga blev 
huvudpunkterna i förslaget. Skisser, kostnadsberäkningar och finansieringsideer togs fram och 
presenterades för styrelsen och årsmötet i mars, och så var projekt Hällerstugan igång. Bidrag söktes 
från Thordenstiftelsen som beviljades med 100.000 kr, vilket blev grundplåten i finansieringen. 
En tidplan gjordes där målet var att arbetet skulle vara klart i augusti 2020 och firas på äventyrsdagen 
i september då stugan också skulle fylla 75 år. 
 
Under våren och försommaren 2019 röjdes en del runt stugan både på land och i vattnet för att 
möjliggöra brobygget. Parallellt arbetades det med ytterligare detaljplanering, finansiering och inköp. 
I augusti startade det praktiska arbetet på allvar. Efter en mjukstart med omläggning av taket på 
vedboden  blev bron över Hällesvattnet nästa del. Efter ett par intensiva veckor stod den 32 meter 
långa bron klar, lagom till äventyrsdagen 1 september. Samtidigt röjdes stigen till bron och en del 
runt stugan, grillplatsen förbättrades och möblerna framför stugan reparerades. 
 
Höstens arbete bestod under september och oktober av fortsatt detaljplanering, planering av inköp, 
förberedelser för vägrenovering och altanbygge samt demontering och transport av skänkt 
flytbrygga. 
I november inbjöds till en arbetsdag där 19 glada medarbetare infann sig. Bryggdelarna bars fram, 
skräp och gammalt byggmaterial städades undan, sly och mindre träd på sluttningen röjdes bort och 
ved bars fram, sågades, klövs och staplades in i vedboden. 
I december monterades flytbrygga ihop och en landgång byggdes. Därefter, under stugans ordinarie 
öppethållande januari-mars togs en paus i arbetet. 
 
Efter lite vintervila startades arbetet upp igen 30 mars med transporter av fönster och panelbrädor 
från Ängebacken till Ålslån. 
2 april tog det praktiska arbetet fart på allvar. Efter 3 intensiva arbetsdagar, där bl.a. drygt två 
lastbilslass med grus kördes fram med minidumper och krattades ut på stigen, var det farbart med 4-
hjulning ända fram till stugan. 
7 april kördes fönster och väggpanel från Ålslån till stugan, gamla takplåtar kördes bort och rivning av 
befintlig klädsel påbörjades. 
14 april tog både bygg- och målningsarbetet fart. Efter att ha lagat en del rötskador nertill på 
väggarna byggdes ställning på gaveln. Gamla panelen revs bort, vindpapp och nya reglar sattes upp 
och målning av klädselbrädorna startade. 
Efter drygt två intensiva veckor, dom flesta dagarna med härligt arbetsväder,  var den 29 april det 
sista fönstret på plats. Söderväggen och västergaveln var färdigklädda och målade, och skrapnings- 
och målningsarbetet hade även startat på norrväggen. 
 
Under maj månad gjordes finsnickeriet inomhus klart, med ny inklädning och nya foder runt fönstren. 
Altandörren sattes på plats och stugan grovstädades. På utsidan sattes foder runt de nya fönstren 



och nya hörnbrädor monterades. Köksväggen reparerades och en ny källarlucka och tillhörande 
väggdel byggdes.  
Målningsarbetet fortlöpte. Sjösidan och nordöstra gaveln skrapades slipades och färdigmålades. Den 
nya flytbrygga sjösattes och förankrades med rör och bergfäste. En nyinköpt uppfällningsbar 
badstege monterades. Badbryggan blev snabbt ett populärt tillskott på området. 
Den 20 maj hade vi ett trevligt besök av Bohuslänningen som gjorde ett  reportage om projektet. 
Under juni månad storstädades stugan. Utsidan röjdes upp och gammalt byggmaterial och skräp 
kördes bort. Dom sista uppmätningarna inför altanbygget gjordes och skisserna reviderades. 
 
7 juli påbörjades altanbygget. Fästen borrades in i berget och stolpar och bärlinor monterades. En 
mindre gjutning gjordes och dagvattenrör installerades för att avleda takvattnet från södersidan, 
vilket tidigare runnit in under husgrunden. Arbetet fortsatte med montering av skruvreglar, 
altanräcke, ramp och staket. För att altanen snabbt skulle kunna tas i bruk inlånades några 
sittgrupper som efter lite reparationer var på plats 23 juli. Därefter togs en paus i arbetet. 
 
31 augusti återupptogs arbetet igen med transport av takstegar och skrapning av vedboden. 
Under september färdigmålades stugan, takstegar monterades, vedboden målades 2 gånger, 
altantrappa byggdes, nya hängrännor och stuprör monterades på sjösidan och altanen kläddes in. 
Oktober  blev sista arbetsmånaden. Då gjordes finputsen med kittning och målning av småfönstren 
på framsidan, tillverkning och montering av dörrplåtar, ny toatrappa, rengöring av kökstrappan, 
gruskörning och färdigställande av dagvattenledningar samt avveckling, röjning och borttransport av 
ställningsmaterial, byggmaterial och skräp.  
13 oktober gick sista skräplasset till tippen och därmed var projektet avslutat. 
 
 


