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En betongbil kan väga olika mycket. T ex 25 ton. De kan också väga 35 ton.

- 7.15 dyker betongbilen upp, 15 minuter för tidigt och 30 minuter innan byggarbetarna som
ska hjälpa oss med plattan kommer. Vi bestämmer oss för att köra in rakt fram och sedan
vända bilen för att tippa ur betongen i garaget. Den kommer inte runt utan kör fast. Det är då vi
får reda på att bilen väger 35 ton och tar 7 kubik, inte 5 kubik.
- Lantbrukaren intill kommer snabbt med hjullastare. Vi lyckas dra loss betongbilen. Vi fyller
på med lite grus och bestämmer oss för att backa in den 150 meter. Det går bra förutom att vi
kör fast. Men nu står vi åt rätt håll så hjullastaren kan dra betongbilen bakåt. Samtidigt kommer
gjutarna och vi sätter igång med garaget. När bilen är tom konstaterar vi att det fattades en
halv kubik för att garaget skulle bli klart.
- Vi konstaterar att vi behöver förbättra vägen och får fram två lass med bergkross (0-90
och 0-45, 10 kubikmeter) från grannbonden. Vägen är som en långsam studsmatta; det
gungar under bergkrossen på grund av allt regnande den sista tiden. Framför allt verkar det
vara mjukt där vi grävt för ledningar, mitt i, längs hela vägen men framför allt där vägen övergår
i garageplan. I hjulspåren på sidorna av vägen är det fast och betongbilarna har varit breda.
När vi lagt ut större delen konstaterar vi att det blir bättre att bygga en ny väg den sista biten
och köra över ogrävd mark. Överallt där vi grävt ner kablar tidigare är det farligt att köra. Vi
behöver dessutom en pumpbil. Det dröjer ända till klockan tolv innan vi får loss en sådan med
24 meters kran att pumpa betongen i.
- Vi testar med en 5 kubik-bil (25 ton) och det går bra. Så beställer vi mer men det f inns
inga bilar inne på fabriken så det dröjer innan två 7-kubikbilar kommer.
- Då går det undan och helt plötligt hinner vi inte med. Dessutom kunde inte gjutarna vara
kvar efter klockan 15, så vi får ut den sista betongen själva och hinner knappt med innan den
härdar. Det ser hopplöst ut. Betongen härdar alldeles för snabbt. Moppen - en 4 meter
vibrobrygga som det sitter en liten gräsklipparmotor på ett moppehandtag lyckas knappt jämna
till betongen.
- Framåt åtta är vi äntligen klara och kunde åka hem. För att vara första gången vi slipat
en betongplatta med stålskiva och därefter helikopter så blev resultatet riktigt bra.
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Vi hade
i alla
fall tur
med
vädret.
Detnog
har
nästan
inte regnat
något.
betongen
Jag
har inte
istället.
vågat
Sedan
leta
fram
sover
prislistan
jag
vad
gott.
gjutningen
kostade.
Nu ska jag åka och vattna
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