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Nöjda husägare, Magnus och Barbro Gunnarsson, och en nöjd
projektledare, Håkan Svanström, !rar husrenoveringen.

En värmande vårsol, viltkebab serverad
från food truck, nöjda hantverkare och
lyckliga husägare.

Det var det välregisserade slutet på den
utdragna byggtvisten på
Junkragårdsvägen i Varnhem.

Christer Clausson

– Jag får nypa mig i armen för att förstå att det är
sant, det här är sådant man bara ser på !lm, säger
Barbro Gunnarsson.

NLT har tidigare berättat historien om hur en
omfattande vattenläcka våren 2016 blev starten på
en enda lång mardröm för Barbro och Magnus
Gunnarsson.

I drygt fyra år har de levt i ett halvfärdigt hus, utan
varmvatten och fullgod värme sedan en tvist med
den VVS-!rma de anlitat hade fått hela
renoveringsarbetet att avstanna.

Det har varit några veckor med många företagsbilar på
Junkragårdsvägen.

– Nu ser vi äntligen ljuset i tunneln. Det känns
otroligt bra, inte minst med tanke på all den värme
och hjälpsamhet vi mötts av. Det känns som att
alla de som varit hos oss har tagit sig an jobbet
med glädje, säger Magnus Gunnarsson.

Gränsen passerad

Under de fem senaste veckorna har 16 företag från
bland annat Stockholm, Örebro, Nyköping och
Herrljunga gjort det jobb som VVS-!rman aldrig
avslutade.

– Det visar att det !nns många goda hjärtan
därute, det har varit ett enormt engagemang kring
det här, säger Håkan Svanström.

Hans företag, Svanström el och VVS, har bland
annat medverkat i tv-programmen Fuskbyggarna
och So!as änglar. I höstas !ck han via en kompis ta
del av Barbro och Magnus Gunnarssons historia
och besiktningsprotokollen från en extern
besiktning.

– Ett par veckor senare, på väg hem till Stockholm
efter ett besök i Göteborg, stannade jag till i
Varnhem.

Det var, säger Håkan Svanström, ”ännu värre” än
vad som framgick av protokollet.

– Vi kan alla göra fel, mitt företag gör också fel.
Men då rättar vi till det efter oss. Här var gränsen
de!nitivt passerad, de hade blivit lurade.

Hotats av stämning

Ett inlägg på Facebook med bilder från den
havererade renoveringen blev startskottet. ”Så här
ser det ut hos en familj, jag tycker att vi ska hjälpa
dem”, skrev Håkan Svanström.

Håkan Svanströms företag Svanström el och VVS har bland
annat medverkat i TV-programmen Fuskbyggarna och So!as
änglar. ”Vi kan alla göra fel, mitt företag gör också fel. Men då
rättar vi till det efter oss. Här var gränsen de!nitivt passerad,
de hade blivit lurade”, säger han.

Många företag hörde av sig via mejl, telefon och
sms.

– I januari kände jag att vi kunde trycka på
startknappen. Jag har aldrig hållit i ett sådan här
projekt tidigare, men det har varit lätt att driva
eftersom alla vara så välvilligt inställda.

Han har hotats av stämning för att ha
misskrediterat företaget som gjorde det
ursprungliga jobbet.

– Det är inget som oroar mig, ett fuskbygge är alltid
ett fuskbygge.

Avslutande happening

På torsdagen bjöd Barbro och Magnus Gunnarson
grannar och de hantverkare som ställt upp på
lunch från en food truck, placerad längst ner på
bygatan, som en avslutande happening.

– Idag plockar vi ihop och åker hem. Det är lite
småsaker kvar, men nu har Magnus den energi
som krävs för att !xa det själv, säger Håkan
Svanström.

Det var den 16 april 2016 som en sprucken
tryckslang till en duschkabin orsakade en
omfattande vattenläcka, och den nästan fem år
långa mardrömmen inleddes för Barbro och
Magnus Gunnarsson. Men de har aldrig övervägt
att ge upp och bara lämna det hus de har bott i
sedan 1978.

– Det alternativ har aldrig funnits eftersom huset
hade varit omöjligt att sälja som det såg ut.

Nu har Magnus och Barbro Gunnarsson ett hus med både
varmvatten och tillräcklig värme. Det har de inte haft på fem
år.
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