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Det är speciell känsla - att äntligen hitta 
den där platsen man trivs på, där man 
vill leva och se sina barn växa upp.
Familjen Lyckholm har funnit stället 
på Duvhällarna i Hallstahammar.

Det ska sägas direkt; Anna Lyckholm är född 
och uppvuxen i Hallstahammar. Efter gymna-
siet stod hemorten inte högt i kurs utan flytten 
till Västerås var bara en hållplats till Stock-
holm och vida världen. I Västerås jobbade 
hon som frisörska och en dag 
träffade hon på Per, född och 
uppvuxen i Gällivare och med 
tonåren bakom sig i Avesta. 

Nya värden i livet
Per studerade till ingenjör på 
Mälardalens Högskola. Efter 
att de slagit påsarna ihop gick 
flytten till Köping där Per fann 
ett jobb. Så långt allt ok. Det var 
när första barnet Isolde föddes 
som värderingarna i livet för-
ändrades och längtan efter en 
annan tillvaro där barn och familjeliv stod i 
fokus blev för stark. 

– Jag kunde se på Hallstahammar med an-
dra ögon än när jag flyttade hemifrån i ton-
åren. Jag saknade närheten till min släkt, men 
också Hallstahammar och mina rötter.

Kände sig välkomna
Avgörandet kom när familjen fick möjlighet att 
köpa en tomt till självkostnadspris på Mogatan 
i Hallstahammar. Ett nytt mindre villaområde 
etablerades och Per och Anna såg chansen till 
att skapa sig en tillvaro efter deras behov, men 
naturen ett stenkast från uteverandan.

– Ansvariga tjänstemän på Hallstahammars 
kommun har varit mycket behjälpliga och väl-
komnande. Samarbetet har fungerat fantas-
tiskt och flexibiliteten har varit stor. Bland an-
nat vill vi flytta huset tre meter, dagen innan 
bottenplattan skulle gjutas. Det var inga pro-
blem. Vi kände oss verkligen välkomna.

Nära till natur och fritid
För Per kändes flytten självklar. 
– Jag uppskattar skogarna runt Hallstaham-
mar, vandringslederna utefter kanalen, utom-
husbadet och omgivningarna med bland annat 
Strömsholm. Dessutom märker man att kom-
munen anstränger sig för att fräscha upp cen-
trum. Det känns som om Hallstahammar mer 
och mer förvandlas till en harmonisk förstad, 
med huspriser fler hundra tusen lägre än snit-

Fredagsmys i nya huset i Hallstahammar för familjen Lyckholm. I soffan sitter fyraåriga Isolde, 
mamma Anna, tre månaders Estelle och pappa Per.

Flyttade in i nytt eget hus
Familjen Lyckholm fann lyckan i Hallstahammar

tet i Västerås. Det enda jag saknar är en ishall. 
Jag har ju levt med ishockeyn i 25 år, skrattar 
före detta division I spelaren från Avesta BK.
Anna flikar in:

– Man kan bli blind för tillgängligheten på 
bra fritidssysselsättningar. I Hallstahammar 
är det enkelt att spela tennis, ta sig till simhal-
len eller spela bowling. Vi har till och med en 
utmärkt teknikbacke för barnen.

Lätt att pendla
I månadsskiftet januari/februari 
flyttade familjen in i den nya en-
plansvillan på 122 kvadratmeter. 
Tre dagar innan andra dottern 
Estelle föddes. Bra tajming?

–  Det kändes bra att det inte 
blev tvärtom.
Från Duvhällarna är det okom-
plicerat att släppa ut barnen och 
de har nära till dagis. Just nu är 
Anna föräldraledig med Estelle. 
För Per fungerar det utmärkt att 
fortsätta att pendla till Köping. 

Goda grannar
Både Per och Anna uppskattar nybyggarandan 
på Duvhällarna. Nästa alla som flyttar in har 
småbarn och grannsämjan är det inget fel på.

– Vi har redan haft närmsta grannen på 
middag. Det blir mycket husprat och små tips 
man kan ge varandra. Vi är alla i samma situa-

Hos Areco i Kolbäck är lagret 
lika brett och omfattande som 
personalens samlade erfaren-
het. Hos Areco får alla kunder 
den hjälp de behöver.

Areco säljer byggplåt och handels-
stål till mindre byggare, lantbruka-
re, plåtslagare och privatpersoner.

– Vad gäller byggplåt så säljer 
vi naturligtvis hela Arecos egna 
svensktillverkade sortiment. Dess-
utom kan vi erbjuda Plannjas utbud 
för de kunder som så önskar, säger 
platschef  Sven-Ove Svensson med 
26 år i företaget.
Areco erbjuder takplåt, hängrän-
nor, stuprör, fönsterbrädor men 

även Halleplasts hela kompletta 
sortiment för uterum, det vill säga 
plasttak kombinerat med alumini-
um- och glaspartier.

Inom handelsstål är företaget 
återförsäljare för Tibnor. 

Plåttakets fördelar
Varför är ett plåttak att föredra före 
ett tak med tegelpannor?

– Äldre hus kan ha svårt att klara 
av tegelpannornas tyngd. Då passar 
det utmärkt med ett plåttak som är 
lätt i materialet, har hållbara färg-
beläggningar och är lätt att hålla 
rent.
Areco erbjuder allt material för att 
lägga nytt tak. Om kunderna öns-

Tel: 0220-418 30
Fax: 0220-417 72

www.areco.se

Goda råd på Areco
kar snickare eller plåtslagare kan 
företaget rekommendera skickliga 
lokala hantverkare.

Lång branscherfarenhet
Areco Sweden AB är ett privatägt 
bolag som bildades 1944. Sedan 
starten för över 60 år sedan har fö-
retaget expanderat och utvecklats i 
snabb takt och har idag en mycket 
bred kompetens och styrka. Före-
tagets affärsidé är att bedriva pro-
duktion och handel inom områden 
som byggplåt, handelsstål och över-
skottsmaterial. Areco Sweden AB 
verkar på en global marknad och 
har en nybyggd produktionsanlägg-
ning i Malmö.

Ett plåttak kan se ut som det vore av tegel. Fördelen är 
materialets lätthet och förenklade skötsel. På bilden Arecos 
personal i Kolbäck.

    Ansvariga tjänste-
män på Hallstahammars 
kommun har varit mycket 
behjälpliga och välkomnan-
de. Samarbetet har fungerat 
fantastiskt och flexibiliteten 
har varit stor.

”

    Vi är alla 
i samma situation 
och väldigt måna 
om att bostads-
området ska bli 
trivsamt och bra.

”


