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I Xintiandi-kvarteren finns många barer, restauranger och butiker med
en härlig mix av asiatiska och europeiska stilar.

Sök stipendium från BTF!
Går du en byggrelaterad utbildning? Då kan du söka stipendium från BTF för en resa
eller genomförande av projekt som anknyter till dina studier. Som krav ställer vi att
du redovisar din resa eller ditt projekt på en sammankomst för BTFs medlemmar och
i vårt magasin. Du måste vara medlem i BTF för att kunna söka. Vi tar fortlöpande
emot ansökningar.
Nu kan även yrkesverksamma BTF-medlemmar söka stipendium. För att komma
i fråga ska den sökande gynna byggnadskonsten på ett exceptionellt sätt, gärna i
kombination med en god gärning. Du kan läsa mer om detta på vår hemsida btf.nu.
Skicka din ansökan där du tydligt beskriver syfte och hur pengarna ska användas
till: BTF c/o Jon Örn, VBK, Falkenbergsgatan 3, 412 85 Göteborg. E-post jon.orn@btf.nu
Hit kan du också vända dig med eventuella frågor.

STORA OMSLAGSBILDEN ÄR FRÅN NYA HOVÅS OCH TAGEN AV PAULA ISAKSSON.

period går fort i BTF. Vi är ett härligt gäng
i styrelsen, men nu är det tid för mig att lämna
över ordförandeskapet till Johan Engström, och
jag vill på detta sätt tacka för den här tiden.
På sistone har vi en mycket positiv utveckling av BTF. Vi har fått en hel del nya och yngre
medlemmar, vi har satsat på att utveckla webben och vi har lagt ner krut på att ta fram en
integritetspolicy i linje med den nya dataskyddsförordningen GDPR. Nu behöver vi bara kandidater som är villiga att vara med i styrelsen.
Möjligen är just du en av dem eller så kanske du
kan tipsa oss om en lämplig aspirant.
I det här numret av magasinet ger vi oss ut
på en tur i och utanför Göteborg för att kolla in
projekt som ryms inom ramen för småskalig
stadsutveckling. Några nummer tillbaka skrev
vi om flera av de gigantiska projekt som pågår i
Göteborg, som Västlänken och Marieholmstunneln – men allt måste inte vara stort för att vara
intressant, eller hur?
Vidare kan du läsa om vår resa till Shanghai, en av världens största städer. Resan som
gick av stapeln 10–16 november var otroligt
lyckad och bland annat fick vi träffa Sveriges
generalkonsul Lisette Lindahl som lärde oss en
massa om Kinas affärsklimat, kulturskillnader,
utbildningsväsende och miljöfrågor.
Vi har redan börjat arbetet med nästa resa
som går till … Det tar vi på årsmötet i februari.
Missa inte att boka in kvällen den 21 februari
2019!

en

Väl mött!

Maglevtåget som är magnetdrivet tog BTF-arna in till centrala Shanghai
med en toppfart på 430 km/h. Tre mil avverkades på sex minuter.

Fosun Foundation cultural and arts centre är som ett dansande hus med musik som strömmar ur tre lager
av bronstuber. I bakgrunden syns Shanghai Tower, världens näst högsta byggnad och resans första stopp.
Hissen upp till 118:e våningen tog 55 sekunder.
UTBLICK FORTSÄTTER PÅ SIDAN 27

L A R S KI N D HOLM ,
O R D FÖ R A N DE
B Y G G N A D ST E K N I SK A
FÖ R E N I N G E N
G Ö TE B O R G
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Den ledande installatören inom el, tele- o datanät, vent, vs, service

Prästgårdsängen 8, 412 71 Göteborg
Telefon: 031 – 40 04 40 • e-post: info@amlovs.se

www.amlovs.se

Vi utför och levererar tjänster och produkter med kvalitet,
som överensstämmer med kundens önskemål.

Tel. 031-709 51 00

Bravida Sverige AB

GÅRDSTEN

Division Syd

Alfagatan 8, 431 49 Mölndal
E-post: info.syd@bravida.se

FLODA

www.bravida.se
BACKA

LERUM

SLAKTHUSET
GÖTEBORG

BRÅTA
STENBROTT

BILD: PETRA BJÖRSTAD

HOVÅS

Hitta lokalen som får er att utvecklas på castellum.se

KUNGSBACKA

KUNGSBACKA

TEL: 031-29

07 88

WWW.FISKEBACKSBYGG.SE

Se hur på cowi.se

Hos oss står kunden i centrum!
• Invändigt måleri
• Utvändigt måleri
• Nytt & Gammalt
• Tapetsering
• Färgsättning
• Fasadmålning
• Takmålning m.m
funktion

Traneredsvägen 43 • 426 77 Västra Frölunda
Telefon : 031-68 22 01 (07.00-16.00)
Fax: 031-29 80 18 • E-post: info@flatasmaleri.com
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GÅRDSTEN

BILD:PAULA ISAKSSON

Byggnader över
förväntan och
tid kräver ett
360° tankeSätt

BILD: EGNAHEMSBOLAGET

BILD: ARANÄS

NYA HOVÅS

LERUM

I det här numret har vi tagit sikte på små stadsutvecklingsprojekt,
med stora ambitioner. Flera pågår i Göteborg, andra i kranskommunerna och en tydlig trend är att många av kvarteren som växer upp
ska präglas av stadsmässighet. Det nya ska andas stad, stor stad,
storstad – om än i litet format. I flera fall handlar det också om att
skapa trygghet i miljöer som har präglats av bilbränder och kriminalitet i både mindre och större skala.
På tapeten är även att skapa nya matdestinationer. Hungern
efter kreativa mat- och dryckeskoncept verkar aldrig vilja stillas.
Slakthusområdet ska bli ett nytt Meat Packing District som i New York
och i Floda har Garveriet precis öppnat matstudio och bryggeri.
Följ med till Nya Hovås där inget kvarter är det andra likt,
till Gårdsten som har blivit en tryggare stadsdel och förtätade
Selma Lagerlöfs Torg. Bli insatt i vad som händer i Älvängen, Lerum,
Kungsbacka – och i ett stenbrott intill Landvetter. Vänd blad så börjar
vi resan!

gestaltning
ekonomi
forumarkitekter.se
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TEMA: SMÅSKALIG STADSBEBYGGELSE
BILD: PETRA BJÖRSTAD

BILD: PETRA BJÖRSTAD

TEMA: SMÅSKALIG STADSBEBYGGELSE

nya hovås

Byggherrar: Next Step, HSB Göteborg,
Skanska, Familjebostäder, Veidekke,
Sverigehuset, Bonava och Tornstaden
Bostäder under byggnation i första
etappen: 1 500
Kommersiella fastighetsytor: 50 000 kvm
Butiker och serviceställen 2018: 35
Bostäder i etapp 2: 700
Kommersiella ytor i etapp 2: 35 000 kvm

”Detal jpla nerna blev
klara på rekordtid,”

BILD: PAULA ISAKSSON

Etapp 1 klar: 2023
Etapp 2 klar: 2027
Nya Hovås Stadsutveckling AB ägs
gemensamt av aktörerna Next Step, HSB
Göteborg och Skanska.

JENS KARLETORP, VD
NYA HOVÅS STADSUTVECKLING

NYA HOVÅS SKA BLI EN BLANDSTAD MED KONTOR, BOSTÄDER OCH HANDPLOCKADE BUTIKSKONCEPT. INGEN BYGGNAD SKA VARA DEN ANDRA LIK. 												

BÅDE HYRESRÄTTER OCH BOSTADSRÄTTER BYGGS I NYA HOVÅS. I DAGSLÄGET ÄR 400 LÄGENHETER KLARA.

Nya Hovås – som att en bit av centrum har flyttat ut på landet
En kopia av Linnégatan mitt ute på
landet? Ja, det är visionen för Nya
Hovås som håller på att utformas
som en innerstadsdel med bostäder
och småbutiker.
– Vi vill inte bara skapa ett
nytt bostadsområde utan också en
destination, säger Jens Karletorp, vd
på Nya Hovås Stadsutveckling AB.

är ingen byggnad den andra lik. Enligt gestaltningsprogrammet
ska husen ha olika höjder, tak, vinklar
och fasadmaterial, vilket har resulterat
i en brokig stadsdel.
Men ändå går det att hitta en röd
tråd i utformningen. Fasaderna domineras av tegel, natursten, trä och puts i
jordtoner, förutom Spektrumhuset som
sticker ut med sitt guldfärgade raster.
I dagsläget är 400 lägenheter klara,
både hyres- och bostadsrätter. Ytterligare drygt 1 000 håller på att byggas
och projektet hålls samman av byggarnas gemensamma bolag Nya Hovås
Stadsutveckling.
i
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nya

hovås

– Det har gått väldigt fort allting, detaljplanerna blev klara på rekordtid,
säger Jens Karletorp, bolagets vd.
hovås
ligger kring Kodakhuset
som byggdes 1982. Initiativet till exploateringen togs av Next Step som startade
med att flytta ICA-butiken till huset. På
det följde ett intensivt dialogarbete med
villaägarna runt omkring. Vad ville de
se som granne? Next Steps eget förslag
var ett köpcentrum men se, det gick inte
alls hem.
– De omkringboende ville istället
ha bostäder och att det skulle upplevas
som att man har tagit en levande del av
Göteborgs innerstad och släppt ner här,
som en ny Linnégatan fast på landet,
förklarar Jens Karletorp.

nya

och gjort – HSB, Skanska och
Veidekke kom med i projektet och förmodligen var det dialogarbetet som
gjorde att detaljplanerna bara fick tre
överklaganden. Det första att byggas
var Spektrumhuset som innehåller
skola, butiker och en restaurang.
Sedan kom bland annat The House,

sagt

ett co-workingkontor som är klätt i
corténstål.
– Huset har fått en hel del roliga
kommentarer från allmänheten som
undrar vad det är för dåligt bygge som
rostar så snabbt, säger bolagets vd och
skrattar.
i marknadsföringen av Nya Hovås
används
begreppet
”en
småskalig
blandstad av världsklass”. Enligt Jens
Karletorp handlar det om att bebyggelsen ska ge intryck av att ha vuxit fram
under tid, inte bara ha smackats upp
utan vidare. Gestaltningsprogrammet
kräver också öppna kvarter, husen får
inte upplevas som en barriär mot naturen. Ju närmare villorna de ligger desto
mer måste de också trappas ner i höjdled.
– Vi vill inte bygga bort skogen
utan om man vänder sig om från stadskärnans gator ska man kunna uppleva
naturen.
ett annat begrepp som Jens Karletorp
gärna använder sig av är ”destination”,
att det ska finnas skäl även för dem som

inte bor här att besöka området. Därför
har man bland annat tagit fram konceptet ”Small shops”. Alla lokaler köps
loss från bostadsrättföreningarna och
innan handlarna etablerar sig granskas
de under lupp.
– Både de omkringboende och lägenhetsköparna har fått säga sitt om
vilken typ av butiker de önskar sig och
vi bromsar hellre än tar fel aktör. Det
gynnar inte någon om vi får handel som
inte går runt. Innan det blev bestämt
vem som skulle få etablera sig i en av
cafélokalerna hade vi till och med en
audition, säger Jesper Karletorp.
har väckt uppmärksamhet runt om i landet och flera gånger i
veckan får projektet ta emot studiebesök från kommuner och arkitektkontor.
Många är intresserade av dialogarbetet.
Men även handelsstrukturen har fått
mycket fokus.
– Det är en utmaning när det gäller
utbudet i området, att det ska finnas något för alla, säger han.
– Från början trodde vi att det
främst skulle vara före detta villaägare i

blandstaden

åldern 50 och uppåt som flyttade hit
men det har blivit väldigt blandat, här
bor också många unga människor och
yngre par med eller utan barn.
ett år sedan flyttade Bounce, en
stor trampolin- och parkourpark till
området. På planeringsstadiet är också
parkytor, lekplatser, utegym och utsmyckningar av olika slag. Det mesta
finns med i den stora modellen på projektets kombinerade kontor och utställningshall i Kodakhusets entréplan.
2019 hoppas Jens Karletorp att arbetet med den tredje detaljplanen kan
påbörjas. I den ryms bland annat cirka
700 bostäder och en kollektivtrafikknutpunkt. På sikt hoppas man få
fler busslinjer än Rosa express som
stannar till i Nya Hovås på väg ut och
in till stan.
– Nu har vi möjlighet att få med de
kvaliteter som en stadsdel behöver, men
som vi inte har kunnat lösa i den första
etappen. Det känns otroligt spännande,
avslutar han.

för

Förmedling
av praktikplatser och
X-jobb
I vårt medlemsnätverk finns
många aktiva företag och
som en del i den framtida
utvecklingen erbjuder vi
från och med nu förmedling av ex-jobb och
praktikplatser.
Både studenter och
företag kan anmäla
intresse på vår hemsida.
Missa inte chansen. Vi
sköter matchningen!

TEXT: PAULA ISAKSSON
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BILD: KLÖVERN

Slakthusområdet omvandlas men behåller sin matprofil

WINE MECHANICS HÅLLER TILL I TOPPMODERNA LOKALER EFTER RITNINGAR AV ARKITEKTKONTORET KROOK & TJÄDER. TIDIGARE VAR BYGGNADEN EN CHARKFABRIK.

Problem med högt vattenstånd, transporter med farligt gods inpå
knuten och dålig luft. De tekniska förutsättningarna innebär stora
utmaningar men nu påbörjas detaljplanarbetet för utvecklingen av
Slakthusområdet till en plats med mat som ledord.

8

många

år

nande och rätt, berättar Göran Joneskär,
regionchef Syd på Klövern.
tillsammans med higab ,

som äger den
största delen av Slakthusområdet, har
Klövern planer på att omvandla hela
den nedslitna miljön till en attraktiv
stadsdel.
Som förebild har man bland annat
Meat Packing District i New York som
är en blandning av kontor, bostäder och
restauranger.
Idén väcktes redan 2010 när Klövern gjorde sitt första köp i området,
Scans gamla fabrik från 70-talet som
nästan helt bestod av kyl- och frysutrymmen.
– Huset var väldigt nedgånget så vi
började skissa på en ombyggnad. Men
ganska snabbt insåg vi att man behövde
se på helheten. Det hjälper ju inte vad vi
gör om inte det som finns runt omkring
följer med, tänkte vi. Så vi skissade på
hela området och frågade de övriga
fastighetsägarna om de ville hänga med

BILD. PAULA ISKASSON

har Slakthusområdet varit
en vit fläck på kartan för de flesta göteborgare. Men nu är den gamla slakteriplatsen väg att bli en destination med
nytänkande och originella verksamheter i de gamla tegelbyggnaderna från
början av 1900-talet.
En av de nya hyresgästerna är Wine
Mechanics som har öppnat en restaurang och tillverkar vin av importerade
druvor. De håller till i ett hus som sedan
fyra år tillbaka ägs av fastighetsbolaget
Klövern AB. Tidigare innehöll byggnaden en charkfabrik där skräckslagna
grisar fördes in i ena änden och kom ut
som korvar eller fläskkotletter i den andra.
Idag är den ombyggd till toppmoderna lokaler efter ritningar av arkitektkontoret Krook & Tjäder.
– Vi hade tidigt tanken på att få in
en bra restaurang i området för att
locka folk och skapa en destination. Så
när Wine Mechanics dök upp tyckte vi
att deras koncept kändes väldigt späni

på resan mot någonting nytt. Och det
ville de, förklarar Göran Joneskär.

”Vi frågade de övriga
fastighetsägarna om de
ville hänga med på resan
mot någonting nytt.
Och det ville de.”
GÖRAN JONESKÄR
REGIONCHEF SYD PÅ KLÖVERN

sedan
ett
tag tillbaka huserar nya
hyresgäster i Scans gamla fabrik.
Byggnaden är helt omgjord på insidan
och har fått ytterligare ett våningsplan. Och i Higabs och Klöverns planer ingår att planmässigt pröva om det
går att bygga ännu fler kontor, bland
annat ett 16-våningshus.
Men om det låter sig göras är
osagt. Utmaningarna i detaljplanen är
flera – dels ligger Slakthusområdet intill både järnvägen och E45 med allt
vad det innebär av farligt gods, buller
och dålig luft, dels har man Göta älv
och Säveån på varsin sida med risk för
översvämningar.
– Det är mycket koncentrerat
elände utifrån ett planperspektiv, säger
Göran Joneskär med ett skratt. Men
oftast går det att hitta tekniska lösningar på sådant här, annars skulle de
inte gå att bygga stad.
– Vi tänker att man kan placera
industri- och logistiklokaler närmast
E45 och mer förädlade lokaler i form
av kontor in mot Gamlestaden.

Däremot blir det svårt att bygga bostäder på Klöverns fastighet, tror han.
– Vi kommer framför allt för nära
järnvägen men vi ska givetvis pröva
det också. Det finns en del påbyggnader som man skulle kunna riva för att
istället
kompletteringsbygga
med
bostäder inne i området. Men det får
ju detaljplanen bestämma.
och Klövern positivt
planbesked. Men det är först nu i höst
som kommunen har påbörjat arbetet
med detaljplanen.
– Vi borde ha varit längre fram i
processen men jag är glad över att staden över huvud taget tar tag i
det här.
– Jag hoppas verkligen att utvecklingen kan fortsätta åt det här hållet
som vi har skissat på och att vi kan få
in en blandning av kontor, bostäder
och restauranger.
– Slakthusområdet
skulle
må
fantastiskt bra om det fanns inslag
som gör att det lever dygnet runt,
avslutar Göran Joneskär.
2015 fick higab

Arbete pågår!
Med ny hemsida!
Det händer mycket i BTF. Till
exempel har vi startat arbetet
med att ta fram en ny hemsida.
Nya funktioner ska förenkla
medlemsansökan med mera.
Vi kommer också uppdatera till
ett modernare gränssnitt och en
bättre användarupplevelse.
Arbetet utförs av Webmind
och väntas vara klart i samband
med årsmötet i februari 2019.
Så missa inte att titta in
efter det!

TEXT: PAULA ISAKSSON
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egnahemsbolagets
nyproduktion i
gårdsten

Salviaterrassen
44 parhus på 128 kvm
vardera. Arkitekt: QPG
Arkitekter. Inflyttning
2005. Nominerades till
det bästa bostadsprojektet vid Bostadspriset
2005 och fick ett
hedersutnämnande för
Bästa byggnad i
Göteborg 2007.

Nyproduktion
har minskat
kriminaliteten i

Salviadalen
Sju hus med sex
bostäder i varje, 42
lägenheter sammanlagt.
Alla lägenheter har 3
r o k och är på 70 kvm.
Arkitekt: Nylin &
Myhrberg AB.
Inflyttning 2008.

Gårdsten

Kryddhyllan 1
Tio friliggande villor.
Arkitekt: Pyramiden
arkitekter AB. Inflyttning
2011.

Säg Gårdsten och många tänker på
ett otryggt låginkomstområde i
Göteborg med hög gängkriminalitet.
Men snart kan stadsdelen komma
att plockas bort från polisens lista
över ”särskilt utsatta områden”.
En bidragande orsak är de
nya bostäderna med blandade
upplåtelseformer som har vuxit upp
de senaste åren.
Egnahemsbolagets radhus med
bostadsrätter på Kryddhyllan 2 är
ett av de senaste tillskotten.

Kryddhyllan 2
34 radhus på 116 kvm
vardera. Arkitekt:
Tengbom. Inflyttning
2018.
Egnahemsbolaget ingår
i Framtidenkoncernen.

med andra byggare har
Egnahemsbolaget ställt sig bakom Vision Gårdsten 2025 som innebär att
bygga runt 1 000 nya hyres- och
bostadsrätter, såväl flerfamiljshus som
småhus. Kryddhyllan 2 består av 34
radhus och är Egnahemsbolagets fjärde
projekt i Gårdsten.
– Vårt uppdrag är att till största
delen bygga i områden som domineras
av hyresrätter och det var vi som började bygga i Gårdsten, vi var lite av pionjärer. Ingen annan trodde det skulle gå
att sälja nyproducerat här men nu har
de privata aktörerna följt efter oss och

tillsammans
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bygger för fullt i området, säger Hans
Premberg och tillägger:
– Vi ser också hur nyetablerade företag växer upp som svampar ur jorden
som en följd av bostadsbyggandet, det
är många företagare som vill etablera
sig här ute.

”Många här ute vill bo
kvar, deras barn har
vuxit upp i Gårdsten
och de känner många
av grannarna.”
ANNIKA MAYER, EGNAHEMSBOLAGET

gårdsten är ett omtalat exempel på
hur det går att vända den negativa utvecklingen i hyresrättsdominerade områden med att bygga nya bostäder som
har blandade upplåtelseformer. För
drygt 20 år sedan var Gårdsten ett av
Sveriges mest nergångna miljonprogramsområden, men numera ligger
brottsligheten under Göteborgssnittet.
– Gårdsten är på väg att tas bort
från polisens lista över ”särskilt utsatta

områden” och många säger att det
hänger ihop med den nya bostadsproduktionen, säger Annika Mayer,
marknads- och kommunikationschef på
Egnahemsbolaget.
– Det är intressant med vanföreställningen att alla vill bo inne i stan,
för det stämmer inte. Många här vill bo
kvar, deras barn har vuxit upp i Gårdsten och de känner många av grannarna. De känner sig trygga och vi vill ge
dem alternativ när de vill satsa på något
eget, tillägger hon.
upp Fredrik
Lennartsson som är lokalpolischef i
nordost. Han bekräftar att Gårdsten är
på väg bort från listan och att mycket
beror på de nya bostadssatsningarna.
– Genomflyttning skapar otrygghet
så därför är det viktigt att de som bor i
hyresrättstäta stadsdelar kan göra boendekarriär utan att behöva flytta från
området. Många nyanlända som bosätter sig i Angered vill kunna köpa en bostadsrätt när de börjar jobba och tjäna
pengar. Då behöver de kunna göra det
på en plats där de känner grannarna
och har sina vänner, säger Fredrik Lennartsson och fortsätter:

btf

magazinet

ringer

Kent Anderssons Gata, Långängen, Danska
Vägen … Vem bestämmer vad gatorna
ska heta? BTF Magazinet har träffat Lars O
Carlsson som sedan drygt 20 år sitter med i
Göteborgs Stads namnberedning.
Vem är du, Lars O Carlsson?

– Jag har tidigare varit informationschef på Västsvenska handelskammaren respektive NCC men
nu frilansar jag sedan några år som författare. Jag
skriver böcker om Göteborgs historia och håller
föreläsningar, bland annat om det som vi ska prata
om nu.

Jaha, och vad ska man ha för meriter för att
bli aktuell för namnberedningen?

– Den är politiskt tillsatt så man måste vara medlem i ett parti. Att kunna Göteborg och ha intresse
för historia och språk är också jättebra. Vi är åtta
personer och det är fantastiskt roligt att få vara en
av dem.

Hur ofta träffas ni och vad gör ni på mötena?

HANS PREMBERG OCH ANNIKA MAYER ÄR STOLTA ÖVER EGNHEMSBOLAGETS SENASTE TILLSKOTT I GÅRDSTEN, KRYDDHYLLAN 2.

vädret kunde ha varit bättre. Att det
är en förmiddag mitt i veckan kan också förklara stillheten i den hästskoformade radhuslängan uppe på Kryddhyllan 2. Utanför flera av husen står bilar
av bättre märken parkerade. Känslan
av att Gårdsten skulle vara ett utsatt
förortsområde blåser snabbt iväg med
höstvindarna.
– Många tror att alla som bor i
Gårdsten lever på socialbidrag men
hela 27 procent har medelhöga eller
höga inkomster, förklarar Hans Premberg, projektledare på kommunala
Egnahemsbolaget.

Hur 17 får
gatorna i
Göteborg
sina namn?

– Vi vill ha människor som känner för sitt område och vi ser
att det går åt rätt håll i flera delar
av vårt distrikt, bostadsbolagen
är en viktig samarbetspartner
för oss.
som har
flyttat in i Egnahemsbolagets nyproduktioner kommer från Angered. Men även familjer från andra hyrestäta områden, som till
exempel Kärra, Olofstorp, Backa
och Västra Frölunda har hittat
hit. I de nya radhusen på Kryddhyllan 2 kan de välja mellan tre
och fyra sovrum, många har stora familjer och behöver gott om
utrymme.
Husen är i två plan och fasaderna har liggande träpanel i vitt
och brunt, alla med två uteplatser var. Arkitektkontoret bakom
bebyggelsen är Tengbom och för
att hålla priserna nere har Egnahemsbolaget gjort avkall på lyxiga produkter som till exempel
stenbänkar.
– Vi bygger för vanligt folk
och har ett lägre vinstkrav på oss
än de stora kommersiella aktömajoriteten

av

dem

rerna. Men det är helt klart en
utmaning att bygga billigt idag,
säger Hans Premberg och Annika Mayer håller med:
– Ja, framöver kommer vi
att titta mycket på industriellt
byggande och koncepthus för att
hålla kostnaderna nere. Vårt
uppdrag från staden är inte att
bygga exklusivt utan handlar om
ett socialt engagemang för att utveckla området.
tur står att bygga 38 radhus
och ett lamellhus med drygt 30
lägenheter, alla bostadsrätter, på
Saffransgatan i Gårdsten. Mycket energi läggs på att skapa
trygghet mellan husen med genomsiktliga gårdar, gemensamhetslokaler och mötesplatser på
de allmänna ytorna.
– Det är jätteviktigt att våra
kunder mår bra. När vi bygger
utgår vi ifrån marknadsanalyser
om vad de som bor i området vill
ha och försöker leva upp till det i
mesta mån, konstaterar Hans
Premberg.

på

TEXT & BILD: PAULA ISAKSSON

– Vi träffas i princip en gång i månaden för det
gäller att få fram namnen tidigt i en byggprocess.
När ett nytt område planeras är det bra om byggherren sätter oss direkt i båten för då kan vi sätta
bra namn på de nya gatorna. Men det är kulturnämnden som fattar besluten, vi lägger bara fram
förslag.

Finns det några regler för vad gator, vägar
och torg får heta?

– I Göteborg ska en person ha varit död i fem år
innan hen blir aktuell för gatunamn. Det finns
dock några undantag som Olof Palmes Plats och
Dag Hammarskjöldsleden. Sedan får det inte vara
namn som kan förväxlas med andra gator och de
ska vara lätt att uttala och stava. Idag hade vi till
exempel troligen undvikit ett namn som Wavrinskys Plats. Vi tar heller aldrig namn som kan
väcka anstöt, som till exempel efter en tvivelaktig
beslutsfattare eller en mördare. Ofta försöker vi ta
med oss områdets historia, för mig är det väldigt
viktigt att namnen kan ge göteborgarna kunskap
om staden de bor i.

Men på vilket sätt anknyter alla musik-,
krydd- och vädernamn till Göteborg?

– Inte alls, men de underlättar vid lokalisering när
ett helt område ska ha nya namn och det blir enkelt att lägga till ett nytt namn på samma tema. De
första gruppnamnen som togs fram i Göteborg var
Sveriges landskap på 1880-talet. Men tänk om
man då hade vetat att Skånegatan skulle bli Göteborgs viktigaste turistgata …
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I Backa byggs
en ny tätare stad

Har ni behövt byta namn någon gång?

– Ja, faktiskt. I Högsbo industriområde
hade gatorna först namn med Frö som förstavelse med många å, ä och ö i namnen.
Men det blev besvärligt för företag med internationella kunder så 1988 fick gatorna
istället namn till minne av olika företagare
och entreprenörer, exempelvis J A Wettergrens Gata. Men annars är det sällan som
vi ändrar namn.

STADSDELSHUSET MED RUM FÖR KULTUR ÄR SELMA STADS MEST PUBLIKA BYGGNAD MED
TEATER, BIBLIOTEK, CAFÉ OCH YTOR FÖR UTSTÄLLNINGAR. DET BYGGS AV GÖTEBORGSLOKALER, SOM HAR VALT ATT CERTIFIERA STADSDELSHUSET MED MILJÖBYGGNAD SILVER.

selma stad byggs på och runt Selma Lagerlöfs Torg.
Området förtätas och i den första etappen byggs sammanlagt cirka 1 000 nya bostäder.
I etapp 1 är infrastrukturen med ledningsdragning och flytt
av gatan Backadalen klar och Litteraturgatan har byggts om
till stadsgata. Dessutom byggs parkstråket om till en ny
stadsdelspark.
Ett nytt handelshus med parkering, ett stadsdelshus med
rum för kultur samt ett stråk med butiker i bottenvåningarna
på flerbostadshusen ersätter den gamla torgstrukturen.
Familjebostäder bygger hyresrätter och ett äldreboende
med butiker i bottenplan.
Egnahemsbolaget och Riksbyggen planerar för bostadsrätter.
Botrygg ska bygga äldreboende, trygghetsboende och
bostadsrätter i området, vissa med verksamhetslokaler.
Keywe ska bygga en idrottshall i kombination med studentlägenheter och verksamheter kopplade till idrott.
När pågående etapper är färdiga, vilket är beräknat till
omkring 2025, har över 2 000 nya bostäder byggts. Fler
etapper planeras för upp till ytterligare 2 000 nya bostäder.

Rättviseaspekter då, pratar ni om det?

BILD: SOFIA SABEL

Kan vem som helst lämna namnförslag
till er?

– Ibland kommer det förslag från personer
som exempelvis tycker att deras farfar var
en viktig person och borde få en gata uppkallad efter sig. Vi gör en bedömning och
om vi håller med placeras namnet i en
namnbank.

”Det är roligt att
Backaborna ser att
det äntligen börjar
byggas. Nu är det
verkstad här!”
MARIE DELLVE, PROJEKTCHEF, SELMA STAD

KRISTINA
HULTERSTRÖM,
PROJEKTLEDARE,
FD FRAMTIDENS
SELMA

Vilket namn är du mest stolt över att ha
tagit fram?

För tio år sedan präglades Selma Lagerlöfs Torg av tomma
lokaler, otrygghet och oroligheter. Här behövdes ett
rejält omtag. Idag växer Selma stad fram
– resultatet av ett långt och gediget samarbete mellan
kommunen, allmännyttan och privata bostadsföretag.

– Det var den svåraste frågan. Den första
kvinnliga läkargatan i Guldheden, Doktor
Wigardhs Gata till minne av Thora Wigardh, är ju historisk och på samma sätt
var Nathalia Ahlströms Gångväg och Maj
Kullenbergs Gångväg de första namngivna
gångvägarna i Nya Allén.

lagerlöfs
torg i Backa
stod klart 1971. Mindre än 40 år
senare hade det i viss mån spelat ut
sin roll. Köpcentrumen på andra
sidan motorvägen hade tagit över
mycket av handeln och lokaler stod
tomma. Torget kändes öde. Samtidigt var det oroligt i området. Bilar
brann, de boende kände sig otrygga
och Backa fick ett rykte som socialt
instabilt. Något behövde göras.
– Framtidenkoncernen
köpte
torgfastigheten och krokade arm
med fastighetskontoret, stadsdelsförvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Först gjorde vi en förstudie om områdets utveckling tillsammans med White arkitekter,
sedan fortsatte vi med planprogrammet, säger Kristina Hulterström, som 2009 anställdes som
projektledare för det som då kallades Framtidens Selma.
Ungefär
samtidigt
startade

selma

LARS O CARLSSON, FÖRFATTARE

FRÅGESTÄLLARE & BILD: PAULA ISAKSSON
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BILD: WHITE ARKITEKTER

– Ja, numera finns kravet att genusnamn
ska vara lika fördelade mellan könen. Till
exempel byggs det just nu ett nytt bostadsområde i Björlanda och där kommer gatorna få namn efter kvinnliga konstnärer. Likaså har vi valt namn efter fyra kvinnliga
arkitekter i Kviberg. Men om man tittar
tillbaka i tiden var det flest män som fick
gator döpta efter sig och det berodde helt
enkelt på att det fanns färre kvinnliga handelsmän, politiker, idrottare med mera.

stadsdelen, Polisen och bostadsbolagen ett samarbete för att komma
till rätta med den akuta otryggheten. Ett arbete som pågått parallellt
med den fysiska planeringen.
– Vi insåg att vi tidigt behövde
få igång en dialog med boende, föreningsliv och andra i området för
att få kunskap om vad som fungerar och vad man ville med sitt
bostadsområde och torget. Bland
annat startade vi referensgrupper
och öppnade en projektlokal i
SE-bankens gamla lokaler vid torget, säger Kristina Hulterström.
allmännyttans

poseidon

och

Familjebostäder var de stora fastighetsägarna i området. Även Egnahemsbolaget och Göteborgslokaler,
som också var en del av Framtidenkoncernen, fanns med.
– Vi ville ha in fler aktörer, men
det var inte så lätt i en stadsdel där

det brann bilar. Men Botrygg, Riksbyggen och Keywe ville vara med, vilket vi
är väldigt glada för, säger Kristina Hulterström.
samarbetet mellan kommunens olika
förvaltningar och bolag har också varit
intensivt.
– Vi satte oss med fastighetskontoret och la ihop Framtidens mark med
kommunens och så diskuterade vi vad
som borde ligga var. Det har blivit en
bra helhet, säger Kristina Hulterström.
Planen var att förtäta och bygga fler
bostäder, både i flerbostadshus och radhus, med inblandning av handel, kontor
och andra verksamheter knutna till torget. Det fanns också möjligheter att
bygga bostäder söder om Backadalen
och väster om Litteraturgatan – som
skulle förvandlas från genomfartsled till
stadsgata.

2011
arbetade fem arkitektkontor med ett parallellt uppdrag om
den framtida utformningen av Selma
Lagerlöfs Torg. Hösten 2015 vann detaljplanen för etapp 1 laga kraft och
arbetet med att bygga om gatorna kun-

under

de börja. Sommaren 2017 var det dags
att sätta spaden i marken för det nya
stadsdelshuset och handelshuset och de
första bostadsrätterna.

– Det genomsyras av samverkan som är
en förutsättning när man bygger så
mycket på så liten plats. Det finns en
röd tråd och projekten håller ihop.

etapper planeras och i
bästa fall kan byggstart för etapp 2 ske
sista kvartalet 2019, under förutsättning att det gamla centrumhuset då kan
rivas.
– Verksamheterna i det gamla ska
flyttas över till de nya husen när de står
klara. Först då kan det gamla rivas och
innan dess kan inte fastighetsbildningen
göras, sådana är reglerna, säger Marie
Dellve, som tog över som projektchef
för Selma stad i augusti 2017.

visst har det dykt upp problem under
arbetets gång. Det senaste är beslutet
från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB, om att de skyddsrum som idag finns i det gamla centrumhuset och äldreboendet måste ersättas.
Något som inte funnits med i beräkningarna, eftersom frågan om skyddsrum aktualiserats efter det att detaljplanen togs fram.
– Men vi måste hitta nya lägen, vilket är svårt med tanke på att marken
mest består av dålig lera och det blir
tekniskt komplicerat och kostsamt att
bygga källare under husen, konstaterar
Marie Dellve.
– Samtidigt är det väldigt spännande att få vara en del av den här utvecklingen. Och det är roligt att Backaborna
ser att det äntligen börjar byggas. Nu är
det verkstad här!

ytterligare

planerar även för ett nytt äldreboende och det måste också stå klart
innan det gamla kan rivas, eftersom alla
vill undvika att evakuera de boende. De
ska i stället få flytta direkt in på det nya
boendet.
– Så det är en lång kedja av händelser. Blir något försenat påverkas hela
förloppet, säger Marie Dellve och
betonar att hon har stor respekt för
komplexiteten i projektet:

man

TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON
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TRYCKSAKER
VI TAR
VARA
PÅ ERA
IDÉER!

– OCH ÄR GÄRNA MED ER
HELA VÄGEN, TILL FÄRDIG OCH
DISTRIBUERAD TRYCKSAK

BILD: MAGNUS BLOMBERGSSON
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NY TT
HOS
OSS!

Ett centrum nära
pendeltågsstationen. Ett torg som
mötesplats. Mer
grönt i centrum.
Och att det händer
något snart! Det
är några önskemål
från invånare och
företagare när
Älvängens centrum
i Ale kommun ska
få nytt liv.

STORFORMAT

– SÅ NU GÖR VI ÄVEN ROLLUPS, SKYLTAR
UTSKRIFTER I STORFORMAT OCH DEKALER!

GRAFISK SUPPORT

031-49 10 05 • info@grafisksupport.se

Älvängen

– med målet att bli en småstad

I EN FÖRE DETTA PIZZERIA I ÄLVÄNGENS CENTRUM HÅLLS MÖTEN OCH HÄR FINNS OCKSÅ EN MODELL ÖVER
TÄTORTEN. MÅNGA BOENDE I ÄLVÄNGEN HAR ENGAGERAT SIG I PLANERNA.

Sjögren

Byggnads AB
Första Långgatan 8 • 413 03 GÖTEBORG • Tel. 031-24 20 60
Hemsida: www.sjogren-bygg.se • E-mail: info@sjogren-bygg.se

Designing your future. Today.
En del av:

Teknisk byggkonsult sedan 1958
Varbergsgatan 12 A • Göteborg • Tel 031- 723 73 00 • www.tellstedt.se
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stadsarkitekt Magnus
Blombergsson har det blivit många
möten om Älvängens utveckling de
senaste två åren.
– Vi har möten och arbetsgrupper
med företagare och fastighetsägare,
bjuder in allmänheten på olika sätt,
håller workshops, visar bilder och modeller och pratar med folk. Det handlar
både om att involvera människor och ta
vara på deras kunskap om platsen, men
också att de vänjer sig vid att det
kommer att bli förändringar.

måste byggas längre in, i kvarter för att
alla ska få en tyst sida. Gärna i fyra,
fem våningar. Idag är få hus högre än två
våningar plus vind, och bostadshusen
innehåller sällan fler än fem lägenheter.
Pågående arbete med flera detaljplaner har fått starta om, dels på grund av
buller- och riskkraven från motorvägen
och järnvägen, dels i väntan på en utredning om dagvattenhanteringen.
BILD: ELISABETH GUSTAFSSON

diskussioner med Älvängenborna har Älvängens centrum definierats
som en 14 hektar stor yta mellan motorvägen och Göteborgsvägen. I dag
finns här ett antal mindre flerbostadshus, mer eller mindre tomma affärsoch
verksamhetslokaler,
parkeringsplatser, ett resecentrum – och några
caféer och andra mindre verksamheter
som kommit igång det senaste halvåret
sedan den sista livsmedelsaffären flyttade en bit norrut.

efter

krooktjader.se

för ale kommuns

för förändringar kommer det att bli.
Målet är att Älvängen ska fördubblas
på 15 till 20 år och utvecklas till en
småstad med en levande stadskärna.
Och enligt Magnus Blombergsson är de
flesta Älvängenborna helt med på noterna. Många är förväntansfulla inför
förändringarna, men vet ännu inte riktigt vad de vill ha, mer än att det ska
vara liv och rörelse ... fast inte för
mycket liv, gärna tyst och lugnt också.
Med både fyrfilig motorväg och
järnväg precis intill Älvängens centrum
ställs det särskilda krav på all ny bebyggelse. Längs vägen får inga bostäder
byggas på grund av buller och risk – där
planeras parkeringsdäck. Bostäderna

”Det finns stort intresse
för att bygga här.”
M AGNUS BLOMBERGSSON, STADSARKITEKT

– Vi var tvungna. Länsstyrelsen
hade stoppat allt om inte de frågorna
varit lösta, konstaterar Magnus Blombergsson.
under tiden gör kommunen vad den
kan för att köpa så mycket mark som
möjligt. Strategin är att kommunen gör
detaljplanen och anvisar mark, för att
underlätta för mindre exploatörer att ta
sig an projekten. Tomterna och kvarteren i Älvängen är dessutom ganska
små, vilket också passar för mindre
byggare.
– I Älvängen finns en stark tradition med många byggfirmor, så det
finns ett stort intresse för att bygga här.
Sammanlagt planeras för mellan
600 och 700 nya bostäder i tätorten
Älvängen fram till 2022. Hur byggetap-

perna sedan genomförs bestämmer marknaden. Här finns många små fastighetsägare, ibland dödsbon, men intresset
för att sälja eller själva utveckla sina
fastigheter är relativt svagt.
– Därför måste kommunen bli en
aktiv markägare och skapa förutsättningar för marknaden att agera, säger
Magnus Blombergsson.
Eftersom detaljplanen för området
inte är fastställd och infrastrukturen
måste vara på plats innan övriga byggprojekt tar vid, räknar Ale kommun
med att behöva göra tillfälliga insatser
på rivningstomter och andra ytor i
väntan på att övriga projekt kan
komma igång.
– Ytorna kan ju inte stå öde i tre,
fyra år. I dialogen med de boende och
företagarna tar vi fram olika förslag,
till exempel att bygga ”pocket parks”,
små parker som kan flyttas när det är
dags att exploatera marken, säger
Magnus Blombergsson.
i dag bor det drygt 30 000 personer i
Ale kommun och befolkningen ökar
med omkring 700 per år. I Älvängens
tätort bor ungefär 5 000 personer, och
fler lär det bli. Med pendeltågsstationen
och motorvägen har intresset för att bo
i Göta älvdalen exploderat. Priset på
villor och radhus har stigit kraftigt, så
det finns ingen direkt oro från kommunens sida att det som byggs inte ska
kunna hyras ut eller säljas.
– Som så många andra kommuner
har vi brist på hyresrätter, både för yngre som vill bo kvar och för äldre som
tycker att det är dags att sälja villan.
Och vi är ju en del av en växande
region, så Ale kommer att fortsätta
växa, säger Magnus Blombergsson.
TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON
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Garveriet i Floda
har fokus på hållbarhet
Från en råkall, illaluktande industrilokal till ett varmt,
välkomnande och bulldoftande hus. Det gamla garveriet i Floda
har bytt skepnad ordentligt och mycket mer
kommer att ske de kommande åren.
startade för omkring tio år sedan. Floda centrum höll på att dö och
fastighetsägarna Jonas Brandström
och Christer Harling insåg att något
behövde göras. De startade Floda
BID*) och sakta men säkert började
livet återvända.
Men strax söder om centrum
fanns en nergången industrifastighet
– Garveriet. Garvningen av skinn
upphörde redan 1971 och sedan hyrde verksamheter av olika slag in sig.
Men det förekom även aktivitet av
mer ljusskyggt slag, som skapade
otrygghet. Dessutom var marken på
utsidan giftig eftersom garveriet helt
enkelt dumpat rester och föroreningar på tomten, nära Säveån.
– Efter förhandlingar med myndigheterna fick vi ett saneringsbidrag
på 20 miljoner kronor, så nu pågår en
totalsanering av marken runt byggnaderna, berättar Karin Forsberg, vd för
Garveriet.

det

saneringen
av
den 2 500 kvadratmeter stora fastigheten började för
fem år sedan. Och planeringen för
vad den skulle användas till. Så i
slutet av oktober 2018 öppnade Garveriet restaurang och bageri, med
vedeldad stenugn. Här finns också en
matstudio och ett bryggeri. En våning
upp finns möteslokaler för upp till
200 personer och ytterligare en
våning upp håller man på att färdigställa ett antal flexibla möteslokaler
och en co-workingyta.
det skulle bli en arena för hållbarhet, med mat som ett centralt
verktyg, stod klart från början.
– Hållbarhet har gällt även för
byggnaden. Vi har renoverat och tagit
till vara allt som går att återanvända,
som gamla fönster. Många gånger

att

FÖRUTOM ATT SERVERA LUNCH OCH FIKA SÄLJS BLAND ANNAT KRAVMÄRKT MJÖL OCH LOKALODLADE GRÖNSAKER I GARVERIET. LOKALEN HAR FÅTT BEHÅLLA KÄNSLAN AV INDUSTRI MED BETONGGOLV OCH RÅA YTOR.
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hade det varit billigare och enklare att
riva och bygga nytt, konstaterar
Karin Forsberg.
För att öka tillgängligheten valde
man att bygga trappa och hiss på utsidan. Det gjorde även att ytan inne i
lokalen blev bättre disponerad.
har ny teknik byggts in.
På taken installeras solceller som ska
förse husen med el och värme. För det
finns ytterligare fastigheter på tomten, och där planeras bland annat
fiskodling! Det ska bli ett slutet
system – så kallat akvaponik – som
kombinerar odling av fisk med odling
av växter i vatten.
– Det finns även tankar om att på
sikt bygga bostäder, helt utan miljöpåverkan under byggnadens hela
livscykel, från byggnation till rivning.
Men det är än så länge bara på idéstadiet, säger Maria Lillieström, ansvarig för marknad och kommunikation.
Närmaste granne är också ett nybygge. Det är Equmeniakyrkan i
Floda som bygger en helt ny kyrka
med samlingslokaler som kan användas för konferenser. Den ska stå klar i
december 2019. Equmenia har en stor
verksamhet i Floda och hade växt ur
sina gamla lokaler.
– De har köpt loss sin del av fastigheten, men vi kommer att bli goda
grannar med gemensam foajé och
säkert en hel del samarbete, säger
Karin Forsberg, som betonar att Garveriet ska bli en mötesplats, både
lokalt, regionalt och nationellt:
– Vi vill bli framtidens matdestination. Och kanske måste man vara
lite galen för att driva ett sådant här
projekt. Men vi tror på det!
samtidigt

”Vi vill bli
framtidens
matdestination.”
FRÅN VÄNSTER KARIN FORSBERG, VD FÖR
GARVERIET OCH MARIA LILLIESTRÖM, ANSVARIG
FÖR MARKNAD OCH KOMMUNIKATION

TEXT & BILD: ELISABETH GUSTAFSSON

*) BID = Business Improvement District, organiserad samverkan för att driva utveckling i ett område, genom bland
annat gemensamma satsningar på att hålla området rent, tryggt och snyggt, investeringar i den fysiska miljön
samt marknadsföring och affärsutveckling.

GAMLA FÖNSTER HAR TAGITS TILL VARA.
HÄR HAR BESÖKARNA FULL INSYN I BAGERIET.
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GDPR gäller
även för BTF

”Vårt mål är att
utveckla platsen
för att locka fler
besökare”
MAGNUS KROON,VD OCH DELÄGARE
I STORA LUNDBY FASTIGHETSUTVECKLING

Trygghet är basen i
stadsutveckling i Lerum
Att jobba med trygghet är basen
i all stadsutveckling. Det hävdar
Magnus Kroon som sedan i våras är
delägare i köpcentrumet Solkatten i
Lerum.
i lerums centrum sitter en kvinna med
en ölburk bredvid sig på bänken.
Magnus Kroon går fram och ber vänligt
men bestämt att hon ska stoppa undan
drycken. Kvinnan nickar, dricker ur och
trycker sedan ner burken i ryggsäcken.
– Det är sådant här som vi måste få
bort, säger Magnus Kroon till BTF Magazinet och sveper med handen:
– När vi kom hit insåg vi att det
fanns mycket som skapade otrygghet.
Det var skräpigt och smutsigt med stökiga ungdomsgäng som drog omkring
eller drack nere i garaget. Att få bort
alla sådana element har varit vårt absoluta fokus och är det fortfarande.
magnus kroon är vd och delägare i
ett år gamla Stora Lundby fastighetsutveckling. Delägare är också Christer
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Harling som bland annat har utvecklat
området kring Magasinsgatan och Vallgatan i Göteborg.
I mars slog de tillsammans till på
Solkatten som med sina drygt 20 butiker inklusive ett par caféer har legat vid
Bagges torg i centrala Lerum sedan
1974.
– Torget är ett av Sveriges bäst bevarade från 60-talet och en fantastisk
plats med en enorm själ och snygg arkitektur som går att plocka fram. Pendeltågstationen med 18 minuter till Göteborg ligger precis bredvid och här finns
en befolkning som törstar efter ett starkare utbud. Vårt mål är att utveckla
platsen för att locka fler besökare, säger
Magnus Kroon.
var Magnus Kroon utvecklingschef på Svensk Handel och
han har också suttit med i styrelsen för
Svenska Stadskärnor i fem år. En
passion som han delar med Christer
Harling är så kallade BIDs (Business
Improvement District) som innebär att
fram

till

2016

skapa liv och rörelse på lokala platser
genom att fastighetsägaren tar en
central roll tillsammans med kommunen för att attrahera rätt typ av utbud.
Konceptet är vanligt i New York där
det har varit ett sätt att få bukt med brottsligheten och livet tillbaka mellan husen.
– I Sverige lägger vi istället nästan
allt ansvar för ordningen på hyresgästerna trots att de bara har tre- till femårskontrakt för sina lokaler, medan kommunen och fastighetsägarna har livslånga
kontrakt med platsen, förklarar han.
Enligt bolagets vd är även bevarandeperspektivet en viktig del i stadsutvecklingen. För att kunna arbeta framåt
måste man ta spjärn i historien. Och det
gäller också att koppla på vad människorna vill ha.
– Vi är i människobranschen och
för att få veta vad Lerumsborna vill ha
här i centrum går vi ut och pratar med
dem varje dag.

Solkatten. Dessutom har man köpt en liten hörnlokal på Bagges Torg som i dag rymmer en delikatessbutik. 			
Medan Magnus Kroon visar runt plockar han
upp skräp som han slänger i torgets papperskorgar.
Under promenaden stannar vi också till hos en man
som rensar ogräs strax framför kommunhuset.
– Det här är Ion som satt och tiggde utanför Solkatten i fyra år innan vi kom hit, säger Magnus
Kroon och vänder sig till mannen:
– Kommer du ihåg att det var fjorton minusgrader när vi sa att här kan du inte sitta, men att du
gärna fick börja jobba hos oss om du ville?
Ion nickar samtidigt som han spricker upp i ett
stort leende och visar med handen hur han
höll i sin tiggarmugg.
– Tigga fyra år. Nu jobba.
avslutas med att vi går ner i garaget som har rustats upp och fått bättre belysning.
– Parkering är också en viktig del i stadsutveckling. Om man tar bort alla parkeringsplatser kommer man urholka handeln och det gynnar inte någon. Sedan vi snyggade till här nere har antalet
besökare ökat med 20 procent.

BILD:MAGNUS KROON

KÖPCENTRUMET SOLKATTEN OCH 27 HYRESRÄTTER INGÅR I FÖRVÄRVET.

rundvandringen

TEXT: PAULA ISAKSSON

Den 25 maj trädde, som
du säkert vet, den nya
dataskyddsförordningen
GDPR i kraft. Styrelsen i
BTF har därför tagit fram
en integritetspolicy som
kommer att finnas på
hemsidan. De uppgifter
som vi samlar in, som
namn och e-postadress,
behövs för inbjudningar och administration
av våra aktiviteter.
Anmälan sker i inloggat
läge och därför är det
endast medlemmar som
kan se uppgifterna.
Policyn är ett levande
dokument som kommer att
uppdateras vid behov,
senaste versionen finns
alltid på hemsidan.
Om du vill veta mer
är du välkommen att
kontakta föreningens
styrelse.

IDAG STÅR DET EN STOR BLOMKRUK A PÅ
PL ATSEN DÄR ION SAT T OCH TIGGDE I FYR A ÅR.

MÄNNISKAN
& MASKINEN
Vill du veta vad BTF har på gång?

Vi har ett brett utbud av liftar,
byggmaskiner, bodar, anläggningsmaskiner, utbildning och säkerhet.

Gå in på www.btf.nu och på facebook.com/btfnu och kolla!
Som vanligt skickar vi ut inbjudan till studiebesök och andra
aktiviteter med e-post eller post i god tid innan.

Är du inte redan medlem
– anmäl dig idag!

Allt serverat och organiserat med
vår personliga service.
För mer info besök stavdal.se

stora lundby fastighetsutveckling äger
också 27 hyresrättslägenheter ovanpå
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stadsdelen valand kommer att
bestå av åtta kvarter med blandat
hyresrätter, bostadsrätter, kontor och
butiksytor.

Kv 1: 4 100 kvm kontor, 1 100 kvm
butiksyta, 92 hyreslgh. Arkitekter
Liljewall.
Kv 2: 3 000 kvm kontor
Kv 3: 65 bostadsrätter, butiksyta
Kv 4: 42 bostadsrätter
Kv 5: 50 hyreslgh, butiksyta
Kv 6: 3 300 kvm kontor, 900 kvm
butiksyta, 400 p-platser. Arkitekter
Kanozi.
Kv 7: 38 hyreslägh, butiksyta.
Arkitekter Semrén & Månsson.
Centrumhuset: 600 kvm kontor, 1 600
kvm butiksyta. Arkitekter Krook &
Tjäder.
KVARTER 7 SOM INNEHÅLLER HYRESLÄGENHETER OCH BUTIKER ÄR RITAT AV SEMRÉN & MÅNSSON.

BILDER: ARANÄS

REDAN TILL VÅREN 2019 SKA KANOZIS KVARTER MED KONTOR, BUTIKSYTOR OCH P-PLATSER VARA INFLYTTNINGSKLART. GENOM
STADSDELEN KRÖKER SIG VALANDS PROMENAD SOM ÄR ÅTTA METER BRED PRECIS SOM MAGASINSGATAN I GÖTEBORG.

Aranäs vill ge Kungsbacka ett nytt ansikte

om sju , åtta år ska Kungsbackas nya
stadsdel med sju kvarter, ett centrumhus, 300 bostäder och 13 000 kvadratmeter kontors- och butiksytor stå klart.
Framför allt är förväntningarna stora
på det första kvarteret, som ska vara
inflyttningsklart redan i vår. Förutom
lokaler innehåller det 400 parkeringsplatser, innanför en helglasad fasad
med rundade hörn.
– För att vara i en trästad som
Kungsbacka är huset verkligen vågat.
Men eftersom vi bygger för flera 100 år
framåt måste vi ha mod att utmana den
låga bebyggelsen och lägga till en ny
årsring i staden, säger Aranäs vd Jonas
Håkansson, som kan blicka ut över det
blivande området från sitt kontorsrum i
Kungsmässan.

aranäs har varit en del av Kungsbacka sedan 1940-talet. 1996 köptes
företaget upp av Ernst Rosén AB
och Ivar Kjellberg AB. Det senaste
decenniet har målet varit att bygga
100 lägenheter per år i småstaden.
Men försenade detaljplaner har satt
käppar i hjulet.
– Nu äntligen börjar detaljplanerna gå i takt med behoven.
Närheten till Göteborg gör det attraktivt att flytta hit, Kungsbacka är
en av de mest expansiva kommunerna i Sverige, säger Jonas Håkansson.
Den nya stadsdelen kommer att
ligga på bara ett par minuters gångväg från resecentrum och nästan
vägg i vägg med Kungsmässan.
Valand skapar en förlängning av det
som är stadskärnan idag, men som
enligt Jonas Håkansson kräver mer
bebyggelse för att just upplevas som
en stadskärna.
– Idag bor det alldeles för få
människor per hektar för att verksamheter ska kunna fungera. Vi får
inte det flöde av folk som behövs.
Men nu ser vi att det kommer ske en
väldigt positiv stadsutveckling i
Kungsbacka de närmaste tio åren.

aranäs
tror
att främst restauranger, och inte så många klädföretag, kommer vilja etablera sig i
Valand.
– Vi ser en förändring i samhället där restaurangerna tar över
städerna och den traditionella handeln flyttar ut på nätet. Människor
lägger mycket mer pengar på uppBILD. PAULA ISAKSSON

Med stadsdelen Valand vill Aranäs
ge trästaden Kungsbacka ett nytt
ansikte med storskalig bebyggelse,
exklusiva fasadmaterial och avancerade tekniska lösningar.
– Vi måste bygga för framtiden
och om inte vi tror på utvecklingen
av Kungsbacka, vem ska då göra
det, frågar Jonas Håkansson, vd
för Aranäs.

”Kungsbacka är
en av de mest
expansiva
kommunerna i
Sverige.”

levelser nu än tidigare så här måste
både vi och kommunen vara omställningsbara, säger han.
flera av kvarteren har varit ute på
parallellt uppdrag. För Aranäs har
det handlat om att få till en blandning av olika uttryck – utan enkla
lösningar – för att skapa karaktär,
liv och stadsmässighet.
– Den som är rationell bygger
ett kvarter med en huskropp i vinkel, men vi delar upp kvarteren i
flera byggnader. Fasaderna integreras heller inte med varandra utan
det blir en väldig variation i höjder
och strukturer. Arkitekturen får tala
sitt tydliga språk, förklarar Jonas
Håkansson.
men det är dyrt att skapa karaktär.
Samtidigt måste både hyror och
bostadsrättspriser anpassas till var
smärtgränsen går i Kungsbacka.
– Vi ser långsiktigt och om inte
vi, som är den dominerande spelaren på Kungsbackamarknaden tror
på stadsutvecklingen, vem ska då
göra det?
TEXT: PAULA ISAKSSON

JONAS HÅKANSSON, VD
LILJEWALL ARKITEKTER HAR RITAT KVARTER 1 VARS ENA HUSKROPP KALLAS FÖR GULDHUSET.

20

ARANÄS
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Rådhuset

Levande hus och unika miljöer är en del av
göteborgarnas kulturarv. Några syns på
långt håll. Andra har vackra detaljer som
man måste komma nära för att upptäcka.
Ett hus med många spännande detaljer är
Rådhuset i Göteborg. Ombyggnaden som
genomfördes 2012–2014 vann nyligen
Sveriges största arkitekturpris Helgopriset.

”Vi har redan
fått in runt 700
intresseanmälningar.”

BTFmagazinet_180x134_(20nov2018).indd 1

BILD: PETRA BJÖRSTAD

Higabs uppdrag är att äga, förvalta och utveckla fastigheter.
Se våra hus på Instagram higab_se eller läs mer på higab.se
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6 16

Jens Karletorp berättar vad som
händer i Nya Hovås.

Nyligen invigdes Garveriet i
Floda där Karin Forsberg är vd.

20

Kungsbacka ska få ett helt nytt
ansikte med hjälp av Jonas
Håkansson på Aranäs.

Kontakta vår annonssäljare
på Grafisk Support,
Johan Dahlberg
info@grafisksupport.se
telefon 031-49 10 01
mobil 070-949 42 12
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2
Shanghairesan blev
en fullträff.

NEXT STEP GROUP

I DET PLANERADE OMRÅDET VID LANDVETTERSJÖN SKA DET INTE BARA BYGGAS BOSTÄDER, UTAN OCKSÅ ETT GEMENSAMHETSHUS. BILDER: SNØHETTA/BLOOMIMAGES.

Stenbrott blir trähusområde
Vid Landvettersjöns nordvästra hörn, i det som hittills varit Bråta
stenbrott, planeras för ett bostadsområde byggt nästan bara i trä.
Hela området ska präglas av att vara förnybart, ekologiskt och klimatsmart.

1

201
8

MAG

Facktid

LOUISE HEILBORN, PROJEKTCHEF,

är next Step Group som äger området och bolaget har tidigare byggt
Mölnlycke Logistikpark som ligger intill. Området har fått namnet Wendelstrand och här planerar man för 750
bostäder, förskola och äldreboende
samt ett gemensamhetshus, Lakehouse,
med olika funktioner – bland annat
möteslokaler, restaurang, kafé, co-workingkontor, gästlägenheter och gym.
Det ska även fungera som stadsdelshus
för de boende.

det

med norska arkitektbyrån Snøhetta, som bland annat
har ritat Oslos operahus och biblioteket
i Alexandria. Byrån har lagt konceptet
och arbetat med gestaltningen av Lakehouse i detalj. De kommer att finnas med
även i fortsättningen, även om det kommer att finnas fler aktörer i området.

next step samarbetar

– Det är kul att de vill ta sig an en grusgrop i Härryda, säger Louise Heilborn,
projektchef på Next Step Group.
Att bygga i en före detta bergtäkt
gör att det finns många möjligheter att
forma landskapet. Ytor kan plansprängas och massor kan flyttas för att bygga
terrasser.
Tanken är också att ”läka” naturen, så att det gamla stenbrottet kan bli
en grönskande plats när naturen får
hjälp att återvända.
– En bergtäkt blir ju annars ett sår
i landskapet som riskerar att stå öde,
säger Louise Heilborn och påpekar att
dialogen med grannar har varit bra och
responsen positiv:
– Vi har till och med redan fått runt
700 intresseanmälningar, trots att vi
knappt marknadsfört projektet alls.

det tänkt att husen,
både flerbostadshus och radhus, nästan
uteslutande ska byggas i trä. Skälet är
framför allt hållbarhet – trä är förnybart och kräver mindre energi vid tillverkning och transport. Samtidigt ger
det en mjukare arkitektonisk profil som
passar in i området.

i wendelstrand är

förslag
till detaljplan beräknas vara klart för samråd vintern
2018/2019. Detaljplanen kan förhoppningsvis antas efter sommaren 2019,
med byggstart i slutet av samma år. Det
första som byggs är Lakehouse, som beräknas stå klart 2021. Tanken är att de
första bostäderna ska stå klara för inflyttning 2022 och 2028 ska hela området, som byggs i elva etapper, vara fullt
utbyggt.

ett

TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON
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KOLL:

INBLICK:
Många är vi som arbetar i byggbranschen men hur bra koll har vi på
varandras yrkesroller? I en intervjuserie möter vi människor från olika delar av
branschen som får dela med sig av sin vardag och sina tankar om framtiden.
Den här gången berättar Daniel Andersson om livet som ledande montör.

Spännande
lösningar i
Studio 256

Elmontör med koll på allt
för spänningens skull

i den nya stadsdelen Södra
Centrum, utmed Mölndalsån och nära Korsvägen. Här
bygger Skanska 256 lägenheter, många små med inriktning på den yngre generationen. I mitten av oktober samlades ett 30-tal nyfikna BTFare på Skanskas
platskontor där projektledaren Per Hellman presenterade hela studions uppbyggnad – från anpassning av
bostadshusen till förväntade kunder och till att första
hyresgästen flyttade in. Även hur dagens vikande
konjunktur påverkar försäljningen av bostadsrätter.
Efteråt blev det en rundtur som gav fin inblick i projektets arkitektoniska utformning och kvaliteter, med
bland annat spännande loftlösningar, cykelförvaring i
anslutning till varje lägenhet och gemensam uteplats
med terrass. BILDER: ANN - CHARLOTTE HELLMAN

studio 256 ligger

Ledande montör låter som en vitsig yrkestitel för en elektriker. Men för Daniel
Andersson från teknikföretaget Assemblin är jobbet på största allvar med
ansvar för att projekten hålls på plats och att inget går fel vid driftsättning.
och då kan vi inte jobba som planerat.
Då behöver vi ändra i vårt ursprungliga anbud vilket jag får ta med
platskontoret. Ofta blir det tuffa
diskussioner om vem som har gjort fel
och då gäller det att stå på sig.

som ledande montör är Daniel Andersson mitt emellan projektledaren
och elektrikerna. Han ser till att arbetet flyter effektivt och att verktyg,
arbetskläder och förbrukningsmaterial finns på plats. Dessutom är han
problemlösare och en hårdnackad förhandlare.
Sedan i slutet av augusti tillbringar
Daniel Andersson sina arbetsdagar på
Luftvärnsvägen i Kviberg där två skolbyggnader håller på att uppföras.
Varje morgon behöver han stiga upp i
ottan och alla dagar är stressiga. Men
Daniel Andersson har ”inte ångrat en
sekund” att han satsade på elektrikeryrket.
– Det är skitkul, vi har några av
de mest varierande arbetsuppgifterna
som finns på ett bygge. Vi kopplar inte
bara vägguttag utan jobbar också med
intelligenta system som styr armaturen. Allt med belysning har utvecklats
markant de senaste åren, så det finns
hela tiden ny kunskap att ta in.
det här laget har det gått 11 år
sedan han blev klar med elektrikerutbildningen som består av tre år i
skola och fyra år i yrket.
– Det är inte många som tror att
utbildningen är så lång men det är väldigt viktigt att allt blir gjort på rätt
sätt när man håller på med elinstallationer. Annars kan det innebära fara
för andra, säger han.
För att bli ledande montör måste
man jobba sig upp, det finns inte någon påbyggnadsutbildning att gå. Det
bästa är ansvaret som följer med titeln
och chansen att få sätta sig in i projekten. Men det är inte ett jobb för vem
som helst, menar Daniel Andersson.
– Ibland krockar vårt arbete med
andra typer av installationer eller så
har väggarna inte kommit upp i tid

varje nytt projekt är han också med i etableringsförhandlingar om
arbetslagets och hans egen ersättning.
Hela laget jobbar på ackord, inklusive
honom själv. Kablar dras på tid, likaså
ska vägguttag, brandlarm och närvarodetektorer upp så snabbt som
möjligt.
– Man jobbar mot klockan hela
dagen så när du kommer hem är du
ganska trött. Men det är kul och kan
bli mycket pengar.

inför

– Den frågan får jag ofta men nej,
det handlar om att planera och prestera. Man får försöka hitta ett tempo
som passar, annars blir det lätt en
minusaffär om man måste gå tillbaka
och göra om ett arbete.

”Det är skitkul,
vi har några av de
mest varierande
arbetsuppgifterna
som finns på
ett bygge.”
DANIEL ANDERSSON,
LEDANDE MONTÖR PÅ
ASSEMBLIN

innan driftsättning skickas spänning genom kablarna för att se att de
är hela och det inte uppstår kortslutning någonstans. Så kallade summers
och vägguttagsprovare visar direkt
om installationerna inte är säkert
kopplade.
– Vi är väldigt noga med att kolla
allt innan elen ska gå igång. Jag har
det yttersta ansvaret för att alla arbeten ska vara säkert gjorda så att de
inte utgör livsfara för allmänheten,
avslutar Daniel Andersson.

ville äta lunch och samtidigt få veta
senaste nytt om Hisingsbron, Västlänken, linbanan och
sänkningen av E45 fanns möjligheten att göra detta i
mitten av juni.
Då ordnade BTF en guidad visning på Våning
2026, som har en utställning om Göteborgs framtida
utveckling. Från utställningslokalen som ligger i Läppstiftet vid Lilla Bommen har man stadens bästa utsikt
över brobygget. Våning 2026 kommer också bli platsen där man kan följa genomförandet av många andra projekt i staden. BILDER: JOHAN ENGSTRÖM

för den som

Men finns det inte risk för att
det blir fel när man jobbar under
press?

vid
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Lunchrast med
seminarium

Stadens nya aktivitetsbaserade
kontor slog upp dörrarna
vid det här laget är alla medarbetare på plats i Förskoleförvaltningens nya lokaler som vi skrev
om i förra numret av BTF Magazinet. I början av september fick BTFs medlemmar chans att komma
in på det aktivitetsbaserade kontoret som ligger i Platzers höga byggnad vid Gamlestads Torg.
Området ska bli en ny kollektivtrafikknutpunkt för östra Göteborg så i byggnadens bottenvåning
finns ett nyinvigt resecentrum, flera caféer och en kiosk.
Projektledaren Ulf Högberg och Gunilla Granlund från SHAPE arkitektbyrå berättade om
processen att skapa ett aktivitetsbaserat kontor för 400 medarbetare från tio olika stadsdelsförvaltningar. Tidplanen var mycket pressad och tillsammans jobbade de intensivt med att få fram en
lämplig utformning som åskådliggjordes genom workshops. Kontoret innehåller tre zoner, en tyst,
en mellan och en aktiv, samt 115 konferensrum i olika storlekar. Varje medarbetare har ett eget
skåp för sitt arbetsmaterial. Hur det nya arbetssättet har tagits emot var fortfarande för tidigt att
säga så snart efter inflyttningen. BILDER: ANN- CHARLOTTE HELLMAN OCH VIVEKA NYLÉN
Viveka Nylén

TEXT & BILD: PAULA ISAKSSON
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INBLICK:

UTBLICK:

Populär båtresa på Lygnern
början av september embarkerade BTFs veteraner båten ISA af Lygnern. Den tre timmar långa
sjöresan tur och retur Sätila–Fjärås Bräcka, som ligger
i Västergötland respektive Halland, var fullbokad så det
var trångt runt borden där det serverades räkmacka.
Den norra och klippiga sidan av Lygnern är känd
en dag i

Forts från sidan 2 – BTFs medlemsresa till

för sin rikliga flora och Ramhultafallet, och den låglänta
sydsidan för sina herresäten. Historiskt har sjön också
varit en viktig transportled till området runt Göteborg.
Bland annat flottades det mycket timmer och därför
ligger det många ekstockar på botten, som genom åren
har genomgått en förvandling till exklusiv svartek,

Lygnerns svarta guld.
Även för persontransport har sjön varit viktig. Den
första passagerarbåten byggdes 1889 i Lidköping, en
ångbåt. Den nya ISA som veteranerna färdades med
var däremot eldriven och från 2011.

SHANGHAI

BILDER: INGER SKOGSBERG

Självklart blev det en promenad på berömda The Bund längs
med floden och kvarteren som byggdes i början av 1900talet. Än idag är de hemvist för banker och försäkringsbolag.

Guidning på Konstmuseet
I resan ingick också ett besök på landmärket Himalayas
Center som är ritat av arkitekten Arata Isozaki och innehåller
allt från hotell till risfältsplanteringar.

900 skulpturer, 3 000 målningar, 10 000
teckningar och akvareller, samt 50 000 grafiska
blad. Det är vad som ingår i Konstmuseets samling och som BTFs veteraner fick se delar av i
november.
Konstmuseet byggdes till jubileumsutställningen 1923, dels som en pampig avslutning
på Kungsportsavenyn, dels för att husera konstsamlingarna som fanns på Göteborgs Museum.
Efter en tävling fick arkitekterna Arvid
Bjelke och Sigfrid Ericsson slutföra projekteringen. 1966 –1968 blev det dags att bygga till
både en utställningshall i tre etager samt även
en glasad lokal för tillfälliga utställningar (idag
Stenahallen) och plats för restaurang, allt efter
förslag från White arkitekter.
Den nya entrén i bottenvåningen färdigställdes 1996 med Hasselblads Centers utställningshall och Påls Svenssons entrégrindar.
Om allt detta berättade guiden Kristoffer
Arvidsson som ledde veteranerna genom ett antal utvalda gallerier och salonger med verk i
olika pedagogiska samlingar. BILDER: INGER SKOGSBERG

Imponerande blomsterdekorationer prydde platsen framför Shanghai Museum och stadshuset.

Vy från en båttur på Huangpufloden mot Pudong
som är ett ekonomiskt och finansiellt centrum.

Pudong by night.

Idrott på schemat
före det här numrets pressläggning fick BTF möjlighet att titta in i Lundenhallen – en ny idrottshall byggd i direkt anslutning till nya Lundenskolan. Med en BTA på cirka
3 800 kvadratmeter inrymmer den en fullmåtts
idrottshall och en gymnastikhall. Idrottshallen
används dagtid för skolidrott, och på kvällstid
och helger bokas den av föreningar för handboll, innebandy med mera. Gymnastikhallen är
uthyrd till en gymnastikförening.
Dijan Vranjic, projektledare på idrotts-och
föreningsförvaltningen, gav BTFs medlemmar
en detaljerad genomgång av projektets alla delar. På en rundvandring fick alla sedan se resultatet med egna ögon. BILDER: ANN-CHARLOTTE HELLMAN

ett par dagar

Hej styrelsemedlem!
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BILDER: PER HELLMAN.

På silkesfabriken fick man inte bara titta utan också känna på materialet.

Hej styrelsemedlem!

FRÅGESTÄLLARE: ELISABETH GUSTAFSSON

När och varför blev du medlem i BTF?
– Jag blev medlem i samband med att jag började som
vd på Göteborgs Byggmästareförening (GBF) våren
2015. Michael Ehrenborg är vår ”husarkitekt” och han
tipsade om föreningen. Eftersom GBF har liknande typer
av arrangemang som BTF så passar det bra att veta vad
som planeras, så vi inte gör samma arrangemang.

CHRISTINA LÖÖF,
vd för Göteborgs
Byggmästareförening, adjungerad sekreterare i
BTFs styrelse

Huangpu-distriktet imponerade
med sin gamla traditionella
bebyggelse som ligger längs
med floden med samma
namn.

Du har ju lång erfarenhet av byggbranschen – hur vill du bidra till att utveckla
föreningen?
– Bägge föreningarna har flera gemensamma frågor att
hantera, till exempel hur man lockar medlemmar till föreningen och deltagare till aktiviteterna. Där kan jag bidra
med mina erfarenheter.

– Jag har ju också en roll som adjungerad sekreterare i
styrelsen, och att ha struktur och ordning och reda på
möten och protokoll är något jag kan bidra med. Jag har
under årens lopp suttit i många ledningsgrupper och
olika föreningsstyrelser.
Och på vilket sätt kan föreningen bidra till
att utveckla byggbranschen?
– Jag tycker nätverk och att lära av varandra är viktigt.
Även att ha förståelse för varandras roller i byggprocessen bidrar till större effektivitet. Där har BTF en styrka
eftersom föreningens medlemmar har olika bakgrunder
och finns i många olika företag.

SEBASTIAN
ÖRJENFELT,
energiingenjör med
egen konsultfirma,
sekreterare i
BTFs styrelse

BTF har re
dan
börjat pla
neringen
av
nästa resa
.Vart den
går
avslöjas p
å årsmöte
t
den 21 fe
bruari
2019!

FRÅGESTÄLLARE: ELISABETH GUSTAFSSON

Hur kom du i kontakt med BTF?
– Jag blev kontaktad av en kollega, Lotta Berggren, som
sitter i valberedningen. Så fast jag är helt ny i föreningen,
åkte jag rakt in i styrelsen! Jag har min bakgrund inom
vvs och installationsteknik och känner att de frågorna ofta
kommer för långt ner eller för sent i byggprocessen.
Eftersom föreningen har både byggare, arkitekter
och ingenjörer som medlemmar kan vi kanske få en
dialog om detta.
Vad jobbar du med till vardags?
– Jag har varit länge i branschen och jobbar alltså med
energi och fastigheter, inomhusmiljö och de problem som
kan uppstå. De här frågorna blir ju allt viktigare när vi

pratar om fastigheters energiprestanda och miljön. Det är
miljöfrågorna jag brinner för och som driver mig.
Hur ser du på BTFs framtid och utveckling?
– Vi behöver hitta nya sätt att nå ut och försöka få in nya
och unga medlemmar. Studiebesök och nätverkande är
viktigt, men det kan finnas andra sätt att mötas på också.
– Jag tycker även att BTF kan hjälpa till att nyansera bilden av vad som händer i Göteborg – att det pågår så
mycket mer än Västlänkenbygget. Därför är det intressant
att lyfta fram de mindre projekten, det ger ett annat perspektiv på staden.
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Avsändare: Grafisk Support, August Barks gata 21
421 32 Västra Frölunda

Home of Super Heroes
Vi är stolta över våra medarbetare
som i år utsett oss till
Sveriges bästa arbetsgivare

Cirka 500 kompetenta medarbetare gör Bengt Dahlgren till en av de störtsta teknikknsulterna i Sverige. De fyra stenarna i vår verksamhet är Installation, Energi &
Miljö, Bygg & Fastighet och Brand & Risk

