
 

ALM Equity AB     
Pressmeddelande 

ALM Equity: Rivningsansökan inskickad för Slottsholmen    

2014-06-09 
 

Ett steg på vägen till nya Slottsholmen 

”När publiken strömmar till eller från ruinen, när båtfolket strosar in mot staden 
och när Kulbacksbesökarna går förbi på strandpromenaden, då står det gamla, 
trötta huset på Slottsholmen där tomt och övergivet. Det har gjort sitt nu. Det är 
som om platsen väntade på något, på någon. Här, där människor borde samlas 
går man förbi utan att stanna.”  
(Björn Ulvaeus maj 2010) 

Björn Ulvaeus förvärvade tillsammans med ALM Equity AB fastigheten 
Slottsholmen 1 år 2010 i syfte att utveckla och återskapa platsens betydelse samt 
bidra till att återigen kunna se en viktig byggnad i Västervik. Fyra år, och mycket 
arbete, senare har planerna kommit så långt att en rivningsansökan skickats in till 
kommunen och snart kommer även bygglovet vara klart att skickas in.   

Nya Slottsholmen ska bli en mötesplats för dem som bor i staden och ett 
lockande resmål för bil- eller båtburna besökare. En byggnad som Västervikarna 
kan vara stolta över. Planerna har delvis ändrats under tiden men mycket av 
ursprungsidéerna finns kvar. Runt huset kommer en stor uteplats finnas som 
övergår i en terrasserad brygganläggning där restauranggäster med båt kan 
lägga till. Längst ut, närmast vattnet kommer en gångväg knyta an till bron samt 
området bort mot ruinen - ett naturligt promenadstråk runt huset som följer vattnet 
och båtlivet. Entréplanets väggar ska kunna öppnas upp mot havet och 
brygganläggningen och integrera utemiljön för aktiviteter sommartid.  

Arkitekturen kommer prata för sig själv både inne och ute. Järn, ek, tegel, sten 
och hav – där har vi våra inspirationskällor. Alla med rötter i Tjust. 
 

- Det här var verkligen mycket efterlängtat, säger kommunstyrelsens ordförande Harald 

Hjalmarsson, och av stort symbolvärde för Västerviks utveckling. 

För mer information kontakta: Louise Eklund, ALM Equity AB: 08-562 303 00 
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