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Björn Ulvaeus ger Västervik ett landmärke  

”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 (se även bilaga) 

Björn Ulvaeus förvärvar fastigheten Slottsholmen 1 i sin barndomsstad Västervik av 
Föreningen Visan. Han vill tillsammans med ALM Equity AB utveckla fastigheten 
Slottsholmen och ambitionen är att en ny byggnad ska bli ett landmärke för Västervik, 
såväl från land som från vatten. 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. 

Björn Ulvaeus tänker sig också en stor uteplats runt husets sidor mot vattnet som övergår i 
en terrasserad brygganläggning där en båtplats hör till varje lägenhet och där 
restauranggäster med båt kan lägga till. Entréplanets väggar ska kunna öppnas upp mot 
havet och brygganläggningen och integrera utemiljön för aktiviteter sommartid. Ett 
naturligt promenadstråk skall uppstå runt huset som följer vattnet och båtlivet.  

- Vi är mycket lättade och stolta över lösningen för Slottsholmen säger Hansi Schwarz och 
Gun Karlsson för Föreningen Visan. Vi ser också stora möjligheter för föreningen att skapa 
aktiviteter och möten kring vår verksamhet i det nya Slottsholmen. 

- Jag tänker mig en en kombination av semesterboende i ett lägenhetshotell och 
kommersiell verksamhet och jag vill knyta en driftig entreprenör till Slottsholmen som ska 
driva restaurang och café, hålla i konserter och konferenser samt sköta uthyrningen av 
andelslägenheterna, säger Björn Ulvaeus. 

- Ambitionen är att nivån på verksamheten skall kunna ändras och anpassas utifrån 
efterfrågan och att Slottsholmen skall erbjuda tjänster och service så gott som året runt – 
allt från bröllop, företagsevent, konserter och evenemang tillsammans med visfestivalen, till 
julbord, nyårsfirande och söndagsmiddagar, fortsätter den stolte ägaren till Slottsholem. 

- För kommunens del betyder det väldigt mycket inte minst för staden Västervik, för vår 
besöksnäring och för kommuninvånarna. Vi får ett landmärke men också en mötesplats - 
för alla, avslutar kommunstyrelsens ordförande Harald Hjalmarsson.  

Mer information, vänligen kontakta: Louise Eklund, Slottsholmen Holding AB: 08-562 308 36 

Bilaga: Björn Ulvaeus egna tankar om Slottsholmen (pdf, 35 kB) 
Bilaga: Visionsbild Slottsholmen vy mot vattnet (pdf, 842 kB) 
Bilaga: Avsiktsförklaring som beslutats i Västerviks kommuns kommunstyrelse 2010-05-10 (pdf, 17 kB) 
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