
Stor byggenskap vid Vaksala torg. 
---------- 

En titt på bostadsföreningen Ymers båda nya hus. 
---------- 

Föreningen Fyris skall uppföra två liknande byggnader. 
---------- 

Valskvarn bygger femvåningshus, kontor och bostäder. 
---------- 

 

 
Fasaden till ett av de båda Ymerhusen. 
 
Ute vid Vaksalatorg råder förnärvarande en livlig bygg-
nadsvärksamhet. Sålunda avslutas i dagarna vid dess 
södra ände två trevåningshus om sammanlagt 24 två-
rumslägenheter uppförda av bostadsföreningen Ymer. I 
vilken med dem med fasad mot järnvägen kommer den 
efter Ymers mönster nybildade bostadsföreningen Fyris 
att uppföra tvenne bostadshus med samma antal lägen-
heter och i stort enligt samma plan, men med någon 
skillnad i fasaderna. Slutligen skall Upsala valskvarns 
a.-b. alldeles intill det hus, Vaksalagatan 32, beläget vid 
Vaksalatorgs norra ände, där firman nu har sina kontors-
lokaler bygga ett stort femvåningshus. Bolaget skall dit 
överflytta sitt kontor, och de övriga utrymmena bli lä-
genheter om fyra rum, kök och jungfrukammare. Som 
en illustration till hyresläget här i staden kan nämnas att 
dessa våningar redan lära vara tingade innan man ännu 
hunnit mer än påbörja rivningsarbetena av de båda små 
där belägna ”kåkarna”, som nu skola lämna rum åt det 
nya stora huset. 

Vid de nämnda av bostadsföreningen Ymer uppförda 
husen håller man som bäst på med att lägga sista han-
den. Redan nu på lördag börjar de första familjerna att 
flytta in där, och Upsala Nya Tidning har ansett det 
kunna påräkna intresse att ge en liten skildring av dessa 
i allo modärnt och synnerligen praktiskt inredda bostä-
der. Ingenjör E. S. Lindsjö som ritat och har hand om 
samtliga här nämnda byggen, har välvilligt låtit en med-
arbetare följa med på ”husesyn” i de nya Ymerhusen. 
Den förening, som låtit uppföra dem, utgöres av nitton 
järnvägsmän och fem andra intressenter, som var och en 
rår om sin lägenhet. 
 
Redan den yttre prägeln på Ymerhusen är mycket tillta-
lande med deras väl avvägda grå och gula färger. Från 
uppgångarna kommer man till varje lägenhet genom en 
tambur. Denna är så rymlig att den disponerats på skilda 
sätt av de olika lägenhetsinnehavarna. En del har före-
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dragit att utnyttja hela utrymmet som en trevlig hall, me-
dan andra genom en enkel skiljevägg avbalkat ena hälf-
ten till läxplats åt barnen, åter andra ha här inrättat ett 
präktigt badrum. I tamburen, utförd i syrabetsat trä är 
plats för en kamin, som kan värma upp hela lägenheten: 
rummen ha dock naturligtvis kakelugnar.  
 

 
Ymers båda nyuppförda 3-våningshus. 
 
Från tamburen, som även innesluter toalett, leder en 
passage till köket. Å ömse sidor om densamma finns 
rymliga garderober, av vilka dock den ena i ett par fall 
apterats till duschrum med varmvatten kommande från 
köksspisen. 
 
Köket är även stort, ljust och rymligt. Spisarna äro av 
den utmärkta konstruktion, som gjorts av förste stations-
skrivare Carl Ahlgren i Upsala. De äro kombinerade 
med gasspisar för tre lågor. Man lägger vidare märke till 
den präktiga diskbänken med sin marmorskiva – lite dy-
rare än zink i anskaffning, men sedan utan underhålls-
kostnad – ett stort köksskåp för glas och porslin, grytor 
och andra kärl, knivar, skedar och gafflar samt ett rym-
ligt matskafferi. 
 
Innanför tambur och kök ligga rummen, sängkammaren 
och matsalen, den senare med ett stort tredelat fönster. 
Båda rummen ligga luftigt och soligt. 
 
Uppe på vinden har varje lägenhet ett rejält vindskontor 
och varje uppgång om 6 familjer en stor gemensam 
torkvind. Varje lägenhet har vidare sin matkällare och 
sin vedkällare, varjämte i båda husen finnas gemensam 
tvättstuga och mangelbod i källaren. I det bortre huset, 
där ingen kostat på sig extrautgiften med eget badrum 
har man ett gemensamt badrum i källaren. 
 
Den tomt, på vilken dessa båda hus äro uppförda har in-
köpts av staden för 30.000 kr., d.v.s. man har aldrig be-
hövt punga ut med pengarna utan staden har tagit en 4 
procents inteckning å summan. Från Upsala sparbank 
har för företaget upplånats 100.000 kr. och i statslån har 
erhållits 92.000 kr. mot 4½ proc. med sju års amorte-
ringsfrihet. Dessutom har var och en av föreningens 

medlemmar gjort en kapitalinsats på 3.000 kr. Kostna-
den per eldstad belöper sig på 4.100 kr., inklusive tomt. 
En del individuella önskemål som tillgodosetts vid in-
redningen gå på medlemmarnas eget konto.  
 
Som redan nämnts skall byggnadsföreningen Fyris nu 
uppföra två liknande hus med front mot Järnvägen. 
Härigenom får hela anläggningen en mera sluten karak-
tär kring det vida avståndet mellan de båda Ymerhusen. 
Meningen hade väl från början varit att Ymer sedermera 
skulle uppföra ett sammanlänkande hus på östra sidan, 
men så synes nu inte bli fallet. Angående bostadsför-
eningen Fyris kan nämnas att teckningen av lägenhets-
intressenter skedde på ett par dagar och att väsentlig 
överteckning ägde rum.  
 
De nya Ymerhusen äro uttryck för den höjning i bo-
stadsstandarden, som alltmer börjat framträda. Med av-
seende på att dock alltjämt den största bristen råder å 
lägenheter om ett rum och kök kan man undra om inte 
sådana bostäder skulle kunna tillskapas genom en dylik 
sammanslutning av intressenter som den, genom vilken 
de här skildrade nya bostadshusen kommit till. 
 
Utdrag ur Upsala Nya Tidning, tisdagen den 16 septem-
ber 1924. 
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