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Långsiktighet
är välgörande för staden
det är mycket på gång nu i Göteborgsområdet. Planerade projekt
inför Göteborg 2021, många bostadsprojekt, stora infrastrukturprojekt, förhoppningsvis någon arena. Allt kommer att påverka
staden på både kort och lång sikt.
Hur säkerställs kvalitet och goda lösningar för staden och människorna långsiktigt? Det finns en risk i för snabb produktion och
kortsiktighet som inte gör gott för den byggda staden.
Hållbart över tid är välgörande.
I detta nummer av BTF Magazinet fokuserar vi på den stora
volym bostäder som behövs, byggs och planeras. För att få med
olika perspektiv kring förutsättningar, mål, kvalitet och resultat
har vi intervjuat Jan Jörnmark, författare och docent, Ulf Kamne,
ordförande i byggnadsnämnden, byggherrar och flera andra.
Vi vill också påminna om möjligheten för föreningens medlemmar att söka stipendium eller föreslå någon kandidat som på ett
anmärkningsvärt sätt har gynnat byggnadskonsten.
Besök gärna BTF på Facebook eller vår hemsida och följ med på
studiebesök, föreläsningar och annat som föreningen ordnar.

GUNI LLA MURNIE KS A NDE RSSON,
O RD F ÖRA NDE
BY GGNA DSTE KNISKA
FÖ RENI NGE N GÖTE BORG

Väl mött 2017 på nätet eller IRL (in real life)!
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TE M A: NYA B YG G B O O MEN I G Ö TEB O RG

Alla behöver tak över huvudet.
Men hur skapar vi nya attraktiva bostadsområden i en akut bostadsbrist?

Snigeln har sitt boende enkelt löst hela livet. Men inte vi göteborgare.

Göteborgs befolkning förväntas öka med ungefär 7 000 personer per år. I Göteborgsregionen med cirka 10 000 årligen. Barn föds, unga flyttar hit för att studera, och vi har
en ström av människor som flytt sina hemländer eller kommer utomlands ifrån av andra
skäl. Alla dessa behöver någonstans att bo.
Under 90-talet revs flera tusen lägenheter för att de stod tomma. Idag kan man ångra det
tilltaget när behovet av bostäder är akut. För att råda bot på bostadsbristen planerar kommunen att bygga 3 000 till 5 000 bostäder per år. Men i brådskan som råder är frågan:
Går det att bygga så mycket på en gång utan att göra om misstagen som begicks under
miljonprogrammet?
På följande sidor intervjuar vi politiker, forskare och byggherrar om hur de funderar
kring attraktiva bostadsområden och om det går att kombinera effektivitet med kvalitet.
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B I LD: PA ULA I SA K SSON

KARTAN NEDAN VISAR JUBILEUMSPROJEKTETS UTVECKLINGSOMRÅDEN.

Boverkets uppskattning är att över 700 000 nya bostäder
behöver byggas till 2025, nästan som ett nytt miljonprogram.

”Vi behöver vara
säkra på att vi får ett
bostadsbestånd
med höga kvaliteter.”
ULF KAMNE (MP), BYGGNADSNÄMNDENS ORDFÖRANDE.

Superhög produktionstakt ska avhjälpa bostadsbristen i Göteborg
På den rödgrönrosa agendan i Göteborg står
3 000 till 5 000 nya bostäder per år och ytterligare 7 000 inom det så kallade Jubileumsprojektet.
– Vi måste försöka skapa en struktur där vi
klarar av att bygga många nya bostäder år efter
år, utan att det svajar, säger Ulf Kamne (MP),
byggnadsnämndens ordförande.

andra skäl. Och alla behöver någonstans att bo.
– Urbaniseringen är här vilket gör det värt att forma
en permanent organisation för att bygga fler bostäder.
För att vi ska kunna uppnå en hög produktionstakt har
jag också jobbat mycket med att få till en bättre
samverkan inom och mellan stadens organisationer,
kommenterar Ulf Kamne.
90- talet var situationen dock den motsatta till
dagens bostadsbrist. Då hade Göteborg ett nettoöverskott av bostäder samtidigt som staden tappade i
befolkning. Allmännyttans bolag var nästan konkursmässiga. För att rädda situationen gav staten bidrag till
rivning av tusentals bostäder, ofta samma bostäder
som hade byggts upp med statligt stöd under 70-talet.
Nu när staden lever i brådskan att ta igen det som
har gått förlorat är frågan hur man undviker att upprepa miljonprogrammets misstag kring utformningen
av nya bostadsområden.
– Det är viktigt att vi har starka funktioner som
dagens byggnadsnämnd, stadsbyggnadskontor och
stadsarkitekt, kunniga personer som jobbar med stadsplanering och har klart för sig vilka kvaliteter som är
viktiga att värna om, säger Ulf Kamne.
Enligt byggnadsnämndens ordförande är ofta ljusa
och välplanerade bostäder högt rankade i planeringsprocesserna. Däremot måste kommunen bevaka att
trivsel, butiker, grönområden och tillgång till kollektivtrafik kommer med i planeringen. Det handlar också
om att försöka motverka likformighet i bebyggelsen.

på
produktionstakten av bostäder i Göteborg har länge
gått upp och ner. Men nu är den politiska ambitionen
att staden ska få 3 000 till 5 000 nya bostäder – varje
år från och med 2018/2019.
– Vi ska försöka bygga upp en produktionsapparat
så att vi kan hålla en jämnare takt framöver. Det blir
ingen bra stadsutveckling när bostadsbyggandet är
ryckigt, många resurser blir väldigt ansträngda under
en begränsad period och sedan händer ingenting på ett
långt tag, säger Ulf Kamne (MP), kommunalråd och
byggnadsnämndens ordförande.
Att bostadsbristen har blivit akut i Göteborg är
ingen nyhet. Enligt befolkningsprognosen kommer
situationen dessutom förvärras ytterligare eftersom
stadens invånare förväntas fortsätta öka med 6 000 till
7 000 personer årligen. För hela Göteborgsregionen
gäller en ökning med 10 000 invånare per år.
De som flyttar till Göteborg kommer av olika
anledningar – de ska studera eller jobba, de har
flytt sina hemländer eller kommer utomlands ifrån av
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Stordriftsmentaliteten drivs hårt av byggnadsindustrin
och byggarna vill helst ha hus som det går att göra
kopior av.
– Ibland kan vi få propåer från byggare som snabbt
vill uppföra en grupp punkthus men det är ingen bra
idé. Vi behöver vara säkra på att vi får ett bostadsbestånd med höga kvaliteter, såväl när det gäller miljö
och klimat som tillgänglighet och sociala faktorer,
säger han.
ett av miljonprogrammets största misstag var SCAFTprincipen som gick ut på separering av olika trafikslag,
menar Ulf Kamne.
– SCAFT-principen bryter i allt mot vad en stad
representerar så det misstaget gör vi inte om. Vi minskar bilarnas dominans och ger mer utrymme åt gång
och cykel och tvingar inte fram lika många bilparkeringar. Möjligtvis går vi lite för långt åt andra hållet
som att vi kräver för många cykelparkeringar.
– Jag hör även kritik mot att vi vill ha kvartersstad,
men med kvartersbildningar blir det lättare att upprätthålla olika stadsfunktioner och vi får genomgående
stråk, förklarar han.
Ett annat misstag från den stora byggboomen var
den låga tekniska kvaliteten. Fast den teknikutveckling
som skett efter miljonprogrammet har inte heller bara
varit av godo, menar Ulf Kamne och nämner som
exempel de enstegstätade fasaderna som uppfanns för
tio år sedan och som ledde till att husen möglade.
– När bostadsutvecklingen ska gå fort samtidigt som

alla jagar kostnader kan det vara svårt att undvika den
typen av misstag. Men vi måste vara noga med att
ställa teknikneutrala krav så att byggarna inte tvingas
använda ny och oprövad teknik.
stadens
budgetmål
är
att hälften av kommunens
markanvisningar ska gälla hyresrätter. Det mesta som
byggs just nu är dock bostadsrätter. Det beror, enligt
Ulf Kamne, på att flera av markanvisningarna skedde
under finanskrisen för sju år sedan och att kommunen
inte klarade av att styra utvecklingen åt ett annat håll.
– Det var helt enkelt mer lönsamt för byggbolagen
att bygga bostadsrätter, och fastighetskontoret måste
få ihop till sin årliga budget, så det fanns en poäng med
att sälja marken även om den inte gick till hyresrätter.
– Men nu försöker vi driva upp andelen hyresrätter
och dessutom jobbar vi för att få ner hyrorna genom
att kräva billigare byggen. Om vi inte agerar från
stadens sida är risken stor att det bara blir dyra bostäder rakt av.
I Frihamnen som ska utvecklas med bostäder ställer
kommunen krav på att vissa lägenheter får ha en maxhyra på 1 000 kronor per kvadratmeter och år. Villkoret har fått mycket kritik och jämförts med
social housing som det finns mycket av ute i Europa
– Jag förstår inte logiken i kritiken, det sägs både att
vi inför en sovjetisk hyresmodell och fri marknadshyra
och vi anklagas för att införa social housing men det är
ju inte tillåtet i Sverige.
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den ambitiösa årstakten ska dessutom 7 000 bostäder stå inflyttningsklara till
2021 när Göteborg firar 400 år som stad. De
ingår i det så kallade Jubileumsprojektet
BoStad2021som har formats av staden i samarbete med Wallenstam, HSB, Framtiden AB och
arkitektkontoret Semrén+Månsson. För första
gången samverkar Göteborgs Stad och dess
politiker med näringslivet i ett gemensamt
projekt för att bygga fler bostäder. Hälften ska
bli hyresrätter och totalt ska det byggas på 31
platser i Göteborg.
Sedan ett tag tillbaka har flera privata investerare börjat visa intresse för de yttre stadsdelarna i Göteborg. Därför gäller det att smida medan järnet är varmt och prioritera dessa områden
när byggandet tar fart, menar Ulf Kamne.
– Nu har vi högkonjunktur och det finns
mycket byggvilja i Göteborg, då gäller det att
passa på. Förutom att komplettera med bostäder har vi också ambitionen att utveckla de
lokala torgen för att de ska få mer stadsmässiga
kvaliteter.

BTF frågar
JM

MARTIN SVAHN,
REGIONCHEF FÖR REGION
VÄST JM, SVARAR.

ner runt Göteborg. Det har vi klarat de
senaste åren och vi hoppas kunna öka till
500 per år de närmaste fem åren.

förutom

TEXT: PAULA ISAKSSON BILDER: GÖTEBORGS STAD.

Hur ska man tänka för att undvika
nya miljonprogramområden?

Bild: JM.
Längs Mölndalsvägen och Falkenbergsgatan bygger JM sammanlagt 380 lägenheter i projektet Light Factory Gbg.

Vad är under produktion och
planering hos er av bostäder?
– Vi har ungefär 800 bostäder i produktion i
Göteborgsområdet just nu. Det största projektet är Light Factory vid Mölndalsvägen med
drygt 380 lägenheter. Ett annat stort och väl
synligt projekt är Kvarnbyvallen i Mölndal
med fem- och sexvåningshus uppe på berget
och en mer än 30 meter hög hiss som man
kan använda för att ta sig till Mölndals bro.
Vi har också projekt på Kviberg och Norra
Älvstranden, i Biskopsgården, Kungsladugård,
Kungälv och Kungsbacka.

– Vi jobbar väldigt aktivt med att få tag i
mark att förvärva och förvandla till attraktiva
bostadsområden. Alla bostäder som vi bygger i Göteborg är bostadsrätter eller småhus.
Cirka 30 procent ska vara sålt eller bokat före
byggstart och det går snabbt att nå det målet.
Av de bostäder som är på gång nu är allt med
inflyttning före 2018 sålt.

Vilka är era visioner när
ni bygger nytt i Göteborg?
– Vi har som mål att bygga minst 400 lägenheter per år i regionen, vi finns i sju kommu-

– Jag ser en mycket liten risk att misstagen
upprepas. Då byggde man på platser där
människor inte valt att bo, man byggde glest
och med en extremt hög produktionstakt
vilket påverkade kvaliteten.
Idag bygger vi med helt andra kvalitetskrav och i områden där det redan finns
kollektivtrafik och annan infrastruktur. Så det
är inget jag är orolig för.

Ni är ju med i stadens jubileumssatsning Bostad 2021
– hur har det varit hittills?
– Vi har med tre projekt på sammanlagt
omkring 380 lägenheter. Jag tycker att det så
här långt är ett jättebra projekt. Både att vi
samverkar i branschen och att handläggare
från kommunens stadsbyggnadskontor, trafikkontor och fastighetskontor sitter tillsammans
och jobbar med de här projekten.
Det har gjort att det snabbt gått att lösa frågor som har dykt upp. Jag hoppas att kommunen fortsätter med det här arbetssättet.
INTERVJUARE: ELISABETH GUSTAFSSON

Hej medlem!

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

www.amlovs.se

BOSTAD2021
– 7 000 NYA BOSTÄDER SKA STÅ KLARA NÄR GÖTEBORG
FYLLER 400 ÅR
När Göteborg fyller 400 år 2021 ska 7 000 nya bostäder, utöver det ordinarie
bostadsbyggandet, stå färdiga. Totalt omfattar satsningen mer än 30 detaljplaner
på både kommunalägd och privat mark. Det ska byggas både hyresrätter och
bostadsrätter.
Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och ett antal kommunala,
privata och kooperativa byggaktörer, där man prövar ett nytt arbetssätt för att
snabba upp processen. Under plan- och genomförandeskedet sker flera moment
parallellt, istället för i turordning. För att göra detta möjligt har Göteborgs Stad
bildat en gemensam organisation med projektledare från stadsbyggnadskontoret,
fastighetskontoret och trafikkontoret, som också har gemensamt kontor.
Första byggstart för jubileumssatsningen BoStad2021 är planerad till 2017.
Senast 2021 ska alla 7 000 bostäder vara inflyttningsklara.

6

Vad vet du om BTF?
– Att ni ordnar en del föreläsningar och studiebesök och sådant.

Vad skulle drömresmålet vara för BTFs
studieresa?
– Japan eller Australien. Men det spelar egentligen ingen roll, det har att göra med vilka projekt
som är intressanta.

smarta energilösningar
med förnybara och passiva energisystem
ingenjörsbyrån andersson & hultmark ab • elof lindälvsgata 1 • 414 58 göteborg
www.aohab.se • 031 704 25 00

RALF TÖNNBERG, kontrollansvarig
på Ralf Tönnberg, blivande medlem

Varför vill du bli medlem?
– Jag var på väg att bli medlem för 20 år sedan,
men det blev aldrig av. Nu krävs det inget annat
än en blankett att fylla i!

vi erbjuder

Allt blir så mycket
bättre om mAn trivs.





Aranäs bygger och förvaltar flerbostadshus och kommersiella lokaler
i Kungsbacka. Vi lägger ned ett stort personligt engagemang i allt vi
gör. Kungsbacka och dess invånares bästa är i fokus. Ingenting annat.
Vill du veta mer, besök www.aranas.se eller ring 0300 – 512 00.

vi trivs i kungsbAckA
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Framtiden bär med sig förtätning från nordost till sydväst

B ILD : PA ULA IS A KS S O N

Våren 2016 bildades Framtiden Byggutveckling
som ska samordna all nyproduktion av hyresrätter för allmännyttan i Göteborg. Målsättningen är tydlig och konkret – 1 400 bostäder
ska byggas per år. Till stor del handlar det
om förtätning i redan befintliga områden i hela
staden, från nordost och Biskopsgården till
Hovås i sydväst.

blixt
är vd för Framtiden Byggutveckling. I
maj flyttade han in på tredje våningsplanet i Johanneberg Science Parks guldhus tillsammans med 26
anställda fördelade på två avdelningar, en för utveckling och en för projekt. När vi träffas i mitten av
november har han nyligen också anställt en arkitekt.
Bolagets målsättning är att bygga 1 400 lägenheter
om året.
– Prognoserna pekar för att vi kommer lyckas leva
upp till målet 2019. Men det är ett tufft konjunkturläge nu, 60 procent av byggföretagen i landet säger att
de har svårt att rekrytera personal. Vi märker att
priserna är på väg uppåt och får inte in så många
anbud, säger Martin Blixt.
Därför har bolaget varit ute och sökt entreprenörer
i Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen.
– Det räcker inte att ha planer på att bygga utan vi
måste också ha dem som bygger för oss, tillägger han.
martin

uppdraget för framtiden Byggutveckling är att bygga
upp volym med kvalitet till rimliga priser. Det kan låta
som en omöjlig ekvation men enligt Martin Blixt är
ambitionen att satsa på industriellt byggande. Kritiken

mot serieproduktion slår han ifrån sig med att det visst
går att få upp effektiviteten och produktionstiden utan
att bebyggelsen tappar i variation.
– Fasader går att uttrycka på väldigt många olika
sätt. Vi kan bygga trähus med tegelfasader och betonghus med träfasader, det går att variera på tusen olika
sätt. Vi behöver heller inte 40 olika fönstertyper utan
kan nöja oss med fyra, fem alternativ och ändå få en fin
variation.
Men det handlar inte om att sätta upp egna fabriker
för massproduktion av lägenheter, påpekar han. Trots
allt har man lärt sig av misstagen som gjordes under
miljonprogrammet.
– Det är inte så att vi bara ställer upp en kran och
bygger så långt den når. Men det är väl så med all
stadsutveckling, varje tid har sina ideal. När miljonprogrammet genomfördes byggde den ideala planeringen på bilåkande och sovstäder med mycket luft
mellan husen och nära till naturen. Utifrån dagens värderingar kan man säga att det inte blev så bra.
Samtidigt kanske vi blickar tillbaka om 20 till 30 år
och undrar hur vi tänkte 2016, resonerar han vidare.
– Då kanske vi inte har några bilar längre utan helt
andra transportlösningar och maten kommer direkt

” Det handlar om långsiktig
uthållighet, att man inte bara går in
och gör punktinsatser för att sedan
försvinna.”
MARTIN BLIXT, VD FRAMTIDEN BYGGUTVECKLING

hem till dörren vilket gör de lokala centrumen överflödiga. Att tänka flera steg framåt, samtidigt som man
har dagens regelverk att förhålla sig till, är stadsarkitekternas dilemma.
affärsplanen för 2017 ska Framtiden Byggutveckling bland annat bygga bostäder i stadens utvecklingsområden. Tonvikten ligger på nordost och
Biskopsgården. Visionen är att skapa stimulerande
livsmiljöer – att det ska vara tryggt att bo där och
finnas tillgång till service, handel och platser där invånarna kan träffa varandra.
– Vi människor vill bo tillsammans med andra, det
är därför som så många väljer att bo i städer. Därför är
det viktigt att få de lokala centrumen att fungera, att
där ska finnas både service och handel. Det är också
viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv, att ingen ska behöva åka till andra sidan stan för att handla.
Förebilden för Martin Blixt är Gårdsten som han
menar har gjort en fantastisk resa de senaste 20 åren.
Bebyggelsen har renoverats och kompletterats, och
området har blivit så attraktivt att privata aktörer
numera vill in och investera i bostadsrätter.
enligt

SELMA LAGERLÖFS TORG HÅLLER PÅ ATT FÖRVANDLAS MED FRAMTIDEN BYGGUTVECKLING SOM EN AV FLERA AKTÖRER. BILD: FRAMTIDEN BYGGUTVECKLING.

72 000
25 %
12 000

– så många bostäder har allmännyttan i Göteborg.
av göteborgarna bor i hyresrätt hos allmännyttan.
bostäder står på Framtiden Byggutvecklings nuvarande projektlista.

– Det handlar om långsiktig uthållighet, att man inte
bara går in och gör punktinsatser för att sedan försvinna. För att skapa stimulerande livsmiljöer behöver
nyproduktionen och förvaltningsmodellen docka i varandra. Att bygga nytt är ett sätt för staden att visa att
man vill satsa, och dialogarbetet med medborgarna är
jätteviktigt för att få reda på vad som saknas och kan
göras bättre, säger han.
Framtiden har också en utbyggnadsstrategi för den
så kallade mellanstaden, staden utanför stadskärnan.
Strategin innebär att fokusera på de befintliga stråken,
alltså att bygga bostäder där det redan finns infrastruktur, kollektivtrafik och service. På samma gång är det
en utmaning att få med sig invånarna när en stad ska
förtätas – en del kommer att tvingas göra avkall på
både utblickar och rymd mellan husen.
Enligt Martin Blixt håller Framtiden Byggutveckling på för fullt med att forma ett samverkansorgan
tillsammans med Göteborgs planerande nämnder
och tekniska kontor, framför allt stadsbyggnads-,
fastighets- och trafikkontoret.
– Det blir väldigt mycket mer effektivt om vi tillsammans kan diskutera hur vi ska uppnå kommunfullmäktiges mål om 1 400 bostäder inom allmännyttan
per år, det blir ett gemensamt mål att jobba för.

FRAMTIDEN BYGGUTVECKLING SKA FÖRTÄTA I
DE GAMLA MILJONPROGRAMOMRÅDENA I SÅVÄL NORDOST SOM
SYDVÄST. BILDER: MARKUS ANDERSSON, GÖTEBORGDIREKT.

TEXT: PAULA ISAKSSON

FRAMTIDEN BYGGUTVECKLING
Framtiden Byggutveckling AB startade sin verksamhet i
mars 2016 och ska hantera all nyproduktion för
Framtidenkoncernens förvaltande bolag – Bostadsbolaget,
Familjebostäder, Poseidon och Gårdstensbostäder.

Från juni 2015 till juni 2016
påbörjades 58 500–61 000
bostäder i Sverige.
I Storgöteborg påbörjades cirka
7,2 bostäder per 1 000 invånare.
BOVERKET
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Kr yddhyllan 2

SALVIADALEN VAR ETT AV EGNAHEMSBOLAGETS
FÖRSTA PROJEKT I GÅRDSTEN.

Mölndals innerstad

Solutions for...

www.armatec.se

KRYDDHYLLAN SOM OCKSÅ LIGGER I GÅRDSTEN
SKA FÅ 30 NYA RADHUS.

Egnahemsbolaget vill vara
motorn i utsatta områden
Med nya bostäder på gång i Gårdsten, Bergsjön
och Biskopsgården vill Egnahemsbolaget visa att
det går att bygga prisvärda och attraktiva bostads- och äganderätter i särskilt utsatta områden.

Den ledande installatören inom el, tele- o datanät, vent, vs, service
Vi utför och levererar tjänster och produkter med kvalitet,
som överensstämmer med kundens önskemål.

Tel. 031-709 51 00

Bravida Sverige AB
Division Syd

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

www.bravida.se

CA erbjuder tjänster inom
• Projektledning
• Byggekonomi och kalkyl
• Beskrivningar och AF
• Miljöstyrning
• Info

Vi är ett av Sveriges största
fastighetsbolag. Men fungerar
som ett av de minsta.

Vi vill bli fler - hör av dig!
Mölndalsvägen 24
412 63 Göteborg
www.caconsult.se

Byggnader över
förväntan och
tid kräver ett
360° tankeSätt

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen
i Sverige och arbetar med kommersiella fastigheter på
tillväxtorter i Sverige och i Köpenhamn. Med ett fastighetsvärde på drygt 70 miljarder kronor, har vi resurser att utveckla samhällen och hjälpa våra kunder att växa.

Vi har öppnat dörrar.......

www.
Se hur på cowi.se
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DELTAte.se

......för att ventilera med fönster!!

EGNAHEMSBOLAGET HAR ÄVEN 50 BOSTADSRÄTTER PÅ GÅNG PÅ
MERKURIUSGATAN I BERGSJÖN.

i oktober togs det första spadtaget på Egnahemsbolagets fjärde projekt i Gårdsten. 30 bostadsrätter i radhusform på Kryddhyllan ska stå klara till 2018. Dessutom håller man på med planarbete för 80 bostadsrätter
på Saffransgatan. Detta tillsammans med tidigare satsningar gör att Egnahemsbolaget snart är uppe i drygt
200 bostads- och äganderätter i Gårdsten.
– Vi var de första som började bygga annat än hyresrätter i Gårdsten, vi startade för ungefär tio år sedan,
säger Egnahemsbolagets vd Mikael Dolietis.
Egnahemsbolagets roll är att vara motor i utvecklingen av utsatta områden i Göteborg som domineras av
hyresrätter. Genom att visa på möjligheten att bygga
billigt, attraktivt och prisvärt är tanken att andra aktörer ska följa efter. Sedan några år tillbaka har mycket
riktigt fler aktörer gått in i Gårdsten, till exempel Riksbyggen och Dicksonska stiftelsen.
– Frågan som man kan ställa sig är om de hade byggt
där ifall vi inte hade börjat. Vi vill gärna jobba på liknande sätt även i andra områden, konstaterar Mikael
Dolietis.
de blandade upplåtelseformerna gör att hushåll som
trivs i Gårdsten och får en bättre ekonomi kan göra
boendekarriär utan att behöva flytta därifrån. Enligt
Polisen och stadsdelsnämnderna innebär det också en
fysisk förändring av området som leder till större trygghet och mindre skadegörelse, menar Mikael Dolietis.
– När man äger sitt boende är man mer mån om det
och sin omgivning. Förhoppningsvis leder blandade
upplåtelseformer också till en minskad segregation
genom att människor från andra områden flyttar dit.
För att hålla nere kostnaderna för bostads- och
äganderätterna har Egnahemsbolaget tagit fram ett
koncepthus för radhus och håller på att utveckla liknande för punkt- och lamellhus. Genom att standardisera projekteringen och byggnadsprocessen går det
dels att korta ner ledtiderna, dels att göra bättre upphandlingar. Samtidigt är det fullt möjligt att hålla en
god arkitektonisk gestaltning, hävdar bolagets vd.
– Om du köper en bil kan du smycka och göra den
personlig, det är likadant med koncepthus. De objekt-

anpassas beroende på var man bygger och platsens förutsättningar. Det är mer i konstruktionen som man kan
vara mer likartad och ha byggelement för att förenkla
det hela.
– Vi har heller inte några
stora volymer av bostäder
utan det är mer placeringen
av husen som har betydelse,
hur vi får bra mötesplatser
och lekytor. Det är viktigt
med attraktiva utomhusmiljöer, våra köpare är
minst lika intresserade av
en fin lägenhet som av hur
det ser ut runt om husen,
”Vi var de första
tillägger han.
förutom

gårdsten

har

som
började bygga annat
än hyresrätter
i Gårdsten.”

Egnahemsbolaget sex projekt på gång i andra särskilt
utsatta områden; BiskopsMIKAEL DOLIETIS, VD EGNAHEMSBOLAGET
gården, Bergsjön, Hisings
Backa och Selma Lagerlöfs
Torg. Mikael Dolietis är optimistisk och tror inte att
det blir några problem att sälja de nya lägenheterna.
Alla projekt måste uppnå en viss procentuell försäljning innan man går vidare, förklarar han.
– Säkra kan vi aldrig vara men med hjälp av marknadsanalyser och dialog med våra systerbolag i Framtiden har vi ganska bra koll på vad marknaden efterfrågar.
Visst är det ett mått av risktagande men man måste våga.
TEXT: PAULA ISAKSSON

BILDER: EGNAHEMSBOLAGET

egnahemsbolaget

Egnahemsbolaget ingår i Framtidenkoncernen. Planerade eller
pågående bostadsrättsprojekt:
• 30 radhus på Kryddhyllan, Gårdsten
• 80 lägenheter på Saffransgatan, Gårdsten
• 50-tal lägenheter på Merkuriusgatan, Bergsjön
• Vintergatan, Bergsjön. Här är Egnahemsbolaget en av flera 		
aktörer som totalt ska bygga 500–700 lägenheter.
• 100 lägenheter på Fjädermolnsgatan, Biskopsgården
• Cirka 100 lägenheter på Litteraturgatan, Hisings Backa
• 100 lägenheter på Selma Lagerlöfs Torg
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BTF frågar
Bonava

KRISTINA GRADIN,

BONAVA,SVARAR.

I Kvillebäcken har Bonava byggt 113
lägenheter i Brf Piazza, med inflyttning från
våren 2017. Bild: Bonava.

totalt kundfokus och vi vill jobba mer med
bland annat medborgardialoger med grannar och andra intressenter, för att få fram vad
folk vill ha och vad som behövs i just det
område där vi planerar att bygga.
– Vi vill också försöka bredda oss och leverera ett mer prisvärt boende genom att bygga i lägen där det inte byggs så mycket idag.
Utmaningen är att hitta billigare mark.
Det skulle vara roligt att kunna bygga fler
hyresrätter.

Vad är under produktion och
planering hos er av bostäder?
– Nyligen avslutade vi vårt sista projekt på
Eriksberg. Första etappen av Stallbacken i
Mölndal är inflyttad och på Kvarnbyterrassen
i Mölndal pågår inflyttning.
Andra projekt är på gång i bland annat
Kvillebäcken, Örgryte Torp, Nya Hovås,
Öjersjö och Mölndal. Det är omkring 500
lägenheter i pågående produktion och allt är
bostadsrätter.
– Dessutom är vi med i arbetet med detaljplanen för Frihamnen, ett projekt som vi är
väldigt glada för att vi fick markanvisning till.
Vi har dessutom fått markanvisning vid Gunnestorpsvägen i Tuve inom ramen för Bostad
2021, där vi ska bygga 150 hyresrätter med
lokaler i bottenvåningen.

Ni är ju med i stadens jubileumssatsning Bostad 2021
– hur har det varit hittills?
– Vi har inte varit med från start utan kom
med i somras, men så här långt känns det
mycket positivt. Det är roligt att få vara med i
projekt där man kraftsamlar och pekar ut
vilka områden som man vill satsa på. Det är
en hög intensitet i projektet och det passar
oss. Och vi lär oss mycket.
– Göteborg är en bra marknad med stark inflyttning och stort behov av bostäder. Och staden har stora planer som vi gärna medverkar i.

Vilka är era visioner när ni
bygger nytt i Göteborg?
– Målet är att ha en pågående produktion av
omkring 500 lägenheter om året. Vi har ett

Hur ska man tänka för att undvika
nya miljonprogramområden?
– Även om det finns en risk för att upprepa
misstag, tror jag att vi har lärt oss ganska
mycket av miljonprogrammet. Att ha kundfokus och arbeta med medborgardialog är ett
sätt att möta det. Idag är ju trenden att man
försöker bygga en blandstad, eftersom miljonprogramområdena blev för funktionssegregerade. Det var inte hållbart, varken socialt, ekonomiskt eller ekologiskt.
– Vi har försökt utmana oss själva i detta
och har utarbetat något vi kallar för Bonava
City Block, där vi vill mixa olika upplåtelseformer och lokaler i kvarter med gemensamma innergårdar. Än har vi inte byggt
något projekt enligt det konceptet, men vi tror
att det är blandningen som gör ett område
attraktivt.
INTERVJUARE: ELISABETH GUSTAFSSON

Jämfört med för ett år sedan har antalet påbörjade
bostäder i flerbostadshus ökat betydligt i Sverige.
Storgöteborg sticker ut med en kraftig ökning,
preliminärt drygt 80 procent.
BOVERKET

Fyra kranskommuner får
1 500 nya bostäder
Förbo har utrett möjligheten att förtäta i befintliga bostadsområden och satsar idag på att
komplettera med hyresrätter eller sälja av mark
för andra upplåtelseformer i fyra av Göteborgs
kranskommuner. Totalt handlar det om 1 500
lägenheter.
på gång hos det
kommunala
bostadsbolaget
Förbo. Under de närmaste
åren ska 1 500 lägenheter byggas och för närvarande pågår
arbetet med att söka planbesked. Några av projekten har
redan kommit vidare, som
240 lägenheter i Lerum och
600 lägenheter i Balltorp,
Mölndal. Här beräknas planeringsarbetet starta 2017 respektive 2018.
Förbo ägs av kommunerna
Mölndal, Härryda, Lerum och
Kungälv. Främst vill bolaget
förtäta i redan befintliga områden.
– Vi har gjort en utredning
där vi har tittat på dels närheten till kommunikationer,
service och skolor, dels om det finns plats att bygga fler
bostäder på. Sju större områden har identifierats som
lämpliga att förtäta och det är dem som vi jobbar vidare med idag, berättar Anna Olá, Förbos fastighetsutvecklingschef.
det är mycket

B ILD: PA ULA ISA K SSON.

REGIONCHEF SYDVÄST

”Vi ser att arkitekturen
är viktig när vi bygger nya bostäder
och att det ska vara långsiktigt
hållbara material.”
ANNA OLÁ, FASTIGHETSUTVECKLINGSCHEF, FÖRBO.

Möjlighet till
aktivitetsanmälan
via telefon upphör
BTFs styrelse har under flera år arbetat med att förnya föreningen, vilket bland annat resulterade i en ny hemsida för några
år sedan. Hemsidans syfte har bland annat varit att minimera administrationen i samband med anmälningar till studiebesök, årsmöten, resor med mera. Parallellt har föreningen erbjudit möjligheten att göra anmälan per telefon. Från och
med 2017 kommer det dock endast vara möjligt att anmäla sig via hemsidan. Beslutet som har
fattats av styrelsen beror dels på den tidskrävande hanteringen av telefonanmälningar, dels på att det har varit svårt att
koordinera dem på ett rättvist sätt med anmälningar via hemsidan. Inbjudningarna kommer dock att fortsätta skickas ut
med post till dem som saknar e-postadress.
Obs! Gäller ej veteranernas aktiviteter. Till dessa kan man även fortsättningsvis anmäla sig per telefon till
Carin Abrahamsson.
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Några av områdena härstammar från miljonprogrammet med många sökanden till lägenheterna. Ett
exempel är Säteriet i Mölnlycke med 731 lägenheter.
Förutom planer på ett femtiotal nya lägenheter i området har Förbo sålt 40 radhustomter till Tornstaden.
– Vi vill att det ska finns olika upplåtelseformer i
våra områden och kommer att sälja av mer mark i
Säteriet för att förtäta ytterligare. Ett villkor till Tornstaden var att de skulle ge våra hyresgäster förtur till
radhusen så att de får chans att göra boendekarriär,
säger Anna Olá.
2013 nominerades säteriet till Helgopriset som delas
ut av Statens Fastighetsverk till en ”arkitektoniskt för-

FÖRBOS HUVUDKONTOR LIGGER PÅ BOTTENPLAN I ETT AV DERAS
FLERBOSTADSHUS I MÖLNLYCKE. BILD: KALLE SANNER
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SÄTERIET I MÖLNLYCKE SKA FÖRTÄTAS.
BILD: BILDUPPDRAGET.

ANNA-LISAS GÅRD I LANDVETTER ÄR ETT AV FÖRBOS BEFINTLIGA OMRÅDEN.
BILD: BILDUPPDRAGET.

tjänstfull restaurering av ett äldre byggnadsverk”. Det var efter att Förbo hade
renoverat miljonprogrammets sjöstensfasader på husen runt de övre gårdarna och
utvecklat utomhusmiljön.
– Det blev en väldigt smakfull renovering och nu håller vi på att göra samma sak
på de nedre gårdarna. Vi ser att arkitekturen är viktig när vi bygger nya bostäder
och att det ska vara långsiktigt hållbara
material.
Enligt Anna Olá är planlösningarna i
miljonprogramområdenas lägenheter ofta
välgjorda.
– Jag tror att man ska ta vara på det som
är bra i dessa områden och sedan försöka
variera det yttre formuttrycket.
De aktuella utvecklingsområdena har
gångavstånd till allmänna kommunikationer. Däremot är de planerade enligt
SCAFT-principen och därmed trafikseparerade. I samband med att de förtätas kommer det bli mer av gatuparkering men också
effektiva parkeringslösningar under jord.
– Förtätningarna kommer bland annat
att ske på dagens parkeringsplatser och vi
stångas mot de gamla parkeringsnormerna
som kommunerna håller fast vid. Men vi
tror att folk kan tänka sig att vara utan
bil och istället bo i en lägenhet på pendlingsnära avstånd med kollektivtrafik. Vi
behöver tänka annorlunda kring bilen, till
exempel att vi bidrar med en bilpool från
början.
De plana parkeringstomterna gör det
enkelt att uppföra koncepthus i flera av
områdena, konstaterar Anna Olá. Tillsammans med Liljewall Arkitekter har Förbo
diskuterat en modell med effektiva lösningar, där endast fasadmaterialet behöver skiftas för att skapa variation.
– När vi nu har planansökan på 1 500
lägenheter kan vi inte rita nytt i varje del,
avslutar Anna Olá.
TEXT: PAULA ISAKSSON
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NORRA SÄTERIETS INNERGÅRD ÄR UNDER
OMBYGGNAD. ILL: LILJEWALL.

KAMHUSEN PÅ HÖJDPUNKTEN I LERUM SKA FÅ FLER GRANNAR. BILD: BILDUPPDRAGET.

Miljösmarta golv för offentliga miljöer

Nordic Flooring, The Wood Collection

Nordic Flooring, The Future Collection

The future of flooring
www.ehrenborg.se

TRIVSEL & TRYGGHET

Kvalificerade byggkonsultationer för både stora och små uppdrag
Vi har lång erfarenhet av alla typer av husbyggnadskonstruktioner,
samt utför även projekt- och byggledning, kontroll och kontrollansvar enligt PBL
Besöksadress: Mölndalsvägen 42
Box 141 66, 400 20 Göteborg
Tel. 031-400 380
E-mail: epsilon@epsilon-byggkonsult.se
www.epsilon-byggkonsult.se

Att känna trivsel och trygghet där du bor och arbetar är vårt mål
som fastighetsägare. Med långsiktigt ansvar för våra fastigheter
skapar vi möjligheten till fler nöjda hyresgäster i centrala lägen.
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BTF frågar
Stena Fastigheter

AGNETA KORES, VD
STENA FASTIGHETER
GÖTEBORG, SVARAR.

På Pennygången i Högsbo planerar Stena Fastigheter
att bygga 500 lägenheter. Nyproduktionen är en del
av Bostad 2021. Bild: Stena Fastigheter.

inte blev bra. Genom noggranna analyser
och genom att lyssna på hyresgästerna kan
vi undvika misstagen. Och att vi bygger med
kvalitet.

Ni är ju med i stadens jubileumssatsning Bostad 2021
– hur har det varit hittills?

Vad är under produktion och
planering hos er av bostäder?

Vilka är era visioner när
ni bygger nytt i Göteborg?

– Vi räknar med att bygga cirka 2 000 bostäder de närmaste åren. De allra flesta bygger
vi på egen mark genom att förtäta i de områden vi har, till exempel Pennygången, Kobbegården, Pilegården, Fyrklöversgatan och
Mjölktorget. På Masthuggskajen och i Sisjödal är vi med och utvecklar nya stadsdelar
tillsammans med flera andra aktörer.
På Masthuggskajen planerar vi för 500
lägenheter och 25 000 kvm kommersiell yta.
I Sisjödal för 140 hyresrätter. I övrig nyproduktion blir det både hyresrätter och bostadsrätter.
Det är faktiskt första gången vi bygger
nytt i Göteborg! Hela vårt nuvarande
bestånd består av förvärvade fastigheter.

– Vi är glada att vi kan bidra till stadsutvecklingen som pågår. För vi ska ju inte bara
bygga hus utan lägger också stor vikt vid livet
mellan husen.
Dialog med hyresgästerna är en nyckelfunktion för oss. Vi har ofta öppet hus och
dialogmöten med våra befintliga hyresgäster
tidigt i projekten och genom hela projektet.
De är ju experter på sina områden, vet hur
människor rör sig och hur ytor används. Vi
möter ett fantastiskt engagemang!

Hur ska man tänka för att undvika
nya miljonprogramområden?
– Vi tittar förstås på vad som gjordes då som

– Vi deltar med Pennygången, Fyrklöversgatan och Briljantgatan/Smaragdgatan. Det
är nästan 1 000 lägenheter som ska vara
inflyttningsklara senast 2021. Nyckelorden
här är att vi gör detta tillsammans.
Både branschen och kommunen vill hitta
ett nytt arbetssätt som kan korta planprocessen. Som byggare tar vi större ansvar i planarbetet och dialogen med hyresgästerna och
närboende.
Bostad 2021 är en kraftsamling där vi
tänker tillsammans och diskuterar hur vi kan
komma framåt. Det brukar ju ofta bli bättre
när man gör det.
INTERVJUARE: ELISABETH GUSTAFSSON

G E S TA LT N I N G
FUNKTION

EKONOMI

w w w . f o r u m a r k i t e k t e r. s e

VÄRLDENS KANSKE
MEST HYGIENISKA WC.
ÖPPEN SPOLKANT MED UNIK SPOLFUNKTION
UNIK YTBEHANDLING MOT SMUTS
FINNS ÄVEN SOM VÄGGHÄNGD

LÄS MER PÅ
WWW.GUSTAVSBERG.SE
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HERBERTSON BYGG &
FASTIGHETSSERVICE AB

• Nybyggnad
• Reparationer
• Underhåll
• Fastighetsskötsel
Ögärdesvägen 20, 436 40  ASKIM
Telefon: 031-28 15 80 Telefax: 031-28 05 70
www.herbe.se

Miljonprogramområdena byggdes i ett tempo som
var furiöst, därför är det inte konstigt att det blev
så många brister. Det menar Jan Jörnmark,
författare och docent vid Chalmers och Handels,
och varnar för nya dyra hyresrätter.

”Det kan bli en jäkla bubbla”
jan jörnmark finns det inte något annat land
fördubblats sedan dess.
förutom Spanien som har byggt lika många bostäder
– Alla de här områdena är så oerhört underpriviliper capita som Sverige. Under miljonprogrammet på gierade och har aldrig kunnat bli attraktiva. När de
60-talet när Sveriges BNP var hälften av idag byggdes som bor där börjar tjäna mer pengar flyttar de där110 000 bostäder per år, att jämföra med 60 000 ifrån. Nu har vi det enorma inflödet av nya svenskar,
årligen idag. Produktionstakten imponerade på många och om de eventuellt får arbete kommer de också att
andra länder, till exempel kom Östtyskland hit flytta därifrån, tillägger Jan Jörnmark.
för att lära.
I jämförelse med bostadsbristen i början av 60-talet
– Men deras produktionstakt blev bara en fjärde- är dagens situation ingenting, hävdar Jan Jörnmark.
eller femtedel av den svenska. Sverige borde inte heller
– Idag rör bostadsbristen åtta till tio procent, de
ha haft så bråttom, när det
flesta människor har löst
går så förbannat fort blir
sitt boende utmärkt med
”Jag tror att vi nu får motsatsen
det många brister. Du får
villa, bostads- eller hyresvara beredd att bygga om
rätt. Främst är det unga
till det som vi önskade. Vi får en
husen flera gånger, säger
människor som har proökad instabilitet, ett spekulativt
Jan Jörnmark.
blem med att komma in på
Bakgrunden till miljonbostadsmarknaden.
byggande av hyresrätter.”
programmet var den akuta
JAN JÖRNMARK, DOCENT OCH FÖRFATTARE
men nu ska alltså nästan
bristen på bostäder som
lika många bostäder byghade uppstått i samband
med den snabba industrialiseringen och massinflytt- gas som under miljonprogrammet. Enligt Boverket
ningen från landsbygden till städerna i Sverige efter behövs det 700 000 bostäder och då gäller det att se
kriget. Samtidigt var bostadsmarknaden hårt reglerad upp så det inte blir fel igen, konstaterar han. Att mänvilket innebar att ingen tjänade på att sälja sin bostads- niskor ska kunna köpa sig en bostadsrätt bygger på att
rätt eller villa utan valde att bo kvar. Detta gjorde banken lånar ut pengar. Men för att begränsa risken för
överbelåning har bankerna infört amorteringskrav och
bostadsmarknaden trögrörlig.
restriktioner på hur mycket hushållen får låna.
till det svenska riksdagsvalet 1964 blev därför social– Det har blivit mycket svårare att köpa det man vill
demokraternas valparoll att utrota bostadsbristen; En ha. Följden blir att man, för att kunna lägga upp de
miljon bostäder skulle byggas på tio år! De första åren enorma kontantinsatser som Riksbanken kräver, behöblev dock inte produktionstakten så hög som utlovat ver bo i en billig hyresrätt under en period för att spara
vilket ledde till ett dåligt resultat för socialdemokra- pengar. Men de som bor i billiga hyresrätter är inte
terna i kommunalvalet 1966. Efter det så släppte man särskilt benägna att flytta därifrån, och de nya hyresalla hämningar för att vinna tillbaka väljarnas förtro- lägenheter som byggs runt om i Sverige är så dyra att
ende, förklarar Jan Jörnmark.
ingen har råd att flytta dit. Det kan bli en jäkla bubbla,
– 1966 till 70 är det ett massivt byggande som aldrig säger Jan Jörnmark.
tidigare har förekommit i Sverige. Men 1969 kom
avregleringen av bostadsmarknaden vilket direkt ledde som exempel nämner han ett bestånd med nyproducerade lägenheter i Vällingby med kvadratmeterpriset
till uthyrningsproblem av lägenheterna.
Avregleringen av bostads- och villamarknaden 1969 2 000 kronor per år, och som har varit mycket besvärledde bland annat till att den som köpte en villa eller ligare att hyra ut än någon hade anat. Detta trots att
bostadsrätt kunde dra av hela räntan på lönen. Till- Vällingby ligger relativt nära Stockholm.
– Jag tror att vi nu får motsatsen till det som vi önssammans med höga marginalskatter och hög inflation
blev det oerhört mer lönsamt att slå till på en villa istället kade. Vi får en ökad instabilitet, ett spekulativt byggande av hyresrätter. När du genomför amorteringsför att flytta till en nybyggd och dyr hyresrätt.
– Villamattorna bredde ut sig och plötsligt stod tio- krav och bolånetak så skjuter du med kulspruta in i en
tusentals lägenheter tomma i Angered, Rosengård, väl fungerade marknad, och då vet du inte alls vad som
Tensta med mera. Vad ledde det till? Jo, en segregation kommer att hända. Jag kan ha fel men det ska bli spänsom var jättelik på 90-talet och som närapå har nande att se vad som händer de närmaste två, tre åren.
enligt

TEXT OCH FOTO: PAULA ISAKSSON
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Snart kan 500 nya bostadsägare blicka
ut från Synvillans mark
örgryte torp

I Örgryte Torp längs med Delsjövägen pågår byggandet
av 300 bostadsrättslägenheter, 200 hyresrätter och
48 radhus med äganderätt. Det ska också byggas en
förskola och en mindre verksamhetslokal. Inflyttning har
redan skett i flera av husen. Byggherrar är HSB, Bonava,
Skanska Nya Hem och Bostads AB Poseidon i ett
konsortium. Älvstranden Utveckling är marksäljare och
ansvarig för samordningen i projektet.

hsb är en av byggherrarna i konsortiet som håller på
att förvandla marken där tevehuset Synvillan tidigare
låg till ett nytt bostadsområde – Örgryte Torp. 500 nya
bostäder ska byggas utefter Delsjövägen, bostadsrätter
blandat med hyresrätter och radhus.
Konsortiets visioner för området är öppenhet och
hus i park. Gårdarna ska hänga ihop och inte skärmas
av med staket. Gemensamhetsanläggningar ska ligga
över både samfällig mark och kvartersmark. Man har
också ett gestaltningsprogram med enhetligt utformade
rum mellan byggnaderna.
Redan i somras kunde de första köparna flytta in i

studio 1 och studio 2, hsb

Upplåtelseform: Bostadsrätt
Antal bostäder: 155

HSB:s Studio 1 som består av 59 bostadsrätter. Under
2017 blir det dags för inflyttning i Studio 2 med 96
bostadsrätter. Båda nybyggena har tegelfasader, i svart
respektive grått. Medan Studio 1 har liknats vid
moderna villor på höjden ska tvåan mer associera till
den klassiska stenstaden.
programidén för hsb : s nya bostadsrätter i Örgryte
Torp är ”gårdagens våning i modern tappning”. För att
skapa mer känsla av våning än lägenhet har man bland
annat valt en takhöjd på 2,8 m. Annat som utmärker
bostäderna är att de värms upp med vattenburen golvvärme.
Den 29 november blev Studio 1 som har ritats av
Johannes Norlander Arkitektur tilldelat Kasper Salinpriset 2016. Enligt Rickard Fränberg, projektchef för
nyproduktion på HSB, ligger mycket av framgången
för ett byggprojekt i hur man lyckas kompromissa mellan olika kravställningar och rationella lösningar.
– Det är hela tiden saker att balansera, framgången
ligger inte i att alla lutar sig åt samma håll för då riskerar man att det blir som med miljonprogrammen där
byggrationaliteten blev överordnad.

att snabba på bostadsbyggandet i Sverige
har bostadsministern Peter Eriksson (MP) lyft
frågan om att förenkla kontrollen av serietillverkade hus. Tidigt i höstas fick Boverket
uppdraget att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ta fram ett förslag för
att underlätta byggandet av standardiserade
bostäder.
Många kritiker menar att det kan leda till
nya bostadsområden med samma ensidiga
utformning som i miljonprogramområdena.
Rickard Fränberg välkomnar dock förslaget.
– Man skulle vinna en hel del på att återanvända handlingar och att inte låta detaljplanerna styra för mycket gestaltningsmässigt
eftersom det gör det svårare för oss som byggherre. Jag kan förstå att man styr utbredningen på tomten, men när man bestämmer materialval och om fasaden ska vara vinklad eller
inte, blir det svårt för oss att bygga rationellt.
Vidare förklarar han att det går att återanvända handlingar till 90 procent och ändå få
olika karaktärer på husen. Till exempel skulle
en kopia av Studio 1 uppfattas som en helt
annan byggnad om det svartbrända teglet på
fasaden byttes ut mot fibercementskivor.
– En annan detalj skulle kunna vara att vi
tar bort lägenheterna på taket och istället har
traditionellt sadeltak. Det skulle inte ändra

RICKARD FRÄNBERG, PROJEKTCHEF FÖR NYPRODUKTION HSB

för

BIL D: PA UL A ISA KS SON .

I Örgryte Torp är det ingen optisk villa att nya
hus växer upp som svampar i jorden på marken
där det gamla tevehuset, Synvillan, låg. Boendeformerna är blandade och ett av projekten,
HSB:s Studio 1, har tilldelats Kasper Salinpriset
2016. Visionen för området är att det ska vara
öppet och upplevas som hus i park.

”… framgången ligger inte
i att alla lutar sig åt samma håll för då riskerar
man att det blir som med
miljonprogrammen …”

RIKARD FRÄNBERG, PROJEKTCHEF FÖR NYPRODUKTION HSB
OCH TOMAS JOHANSSON, PEAB.

Antal rum: 1 – 5 rum och kök
Boarea: 32 – 136 kvm
Pris: 1 690 000 – 7 350 000 kr. 40 000 kr/kvm/år.
Avgift: 2 303 – 7 298 kr
Inflyttning: Studio 1 juni 2016. Studio 2 maj och augusti 2017
Arkitekt: Studio 1 J Norlander. Studio 2 Malmström Edström
I både brf Studio 1 och brf Studio 2 finns bastu, relax, festlokal
och övernattningslägenhet. Garage under husen.
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Johannes Norlander är arkitekten
bakom Studio 1 i Örgryte Torp som
tog hem Kasper Salinpriset i slutet
av november. Priset får han för en
väl utformad vardagsarkitektur
med kvaliteter som varar länge.

TEXT: PAULA ISAKSSON BILDE R: INGER IVELIND

i år gick Kasper Salinpriset för årets bästa byggnad till
ett flerbostadshus, och inte som traditionen bjuder till
en offentlig byggnad. Det vinnande huset, som har fått
namnet Studio 1 efter tevehuset som tidigare låg här, är
ritat av den något överraskade arkitekten Johannes
Norlander.
– Ja, det var inte väntat att vi skulle få priset. Men
jag tycker att det var strategiskt av juryn att välja just
ett bostadsprojekt nu när det byggs så mycket nytt. Det
här är ett sätt att lyfta frågan och påvisa ribban för vad
som är lägsta acceptabla kvalitetsnivå när vi bygger
bostäder, säger han.
Förra gången BTF Magazinet träffade Johannes Norlander var i våras då han precis hade vunnit tävlingen
om tillbyggnaden av Handelshögskolan i Göteborg.
Byggnaderna påminner starkt om varandra, de är båda
lika lågmälda och har en regelbunden fönstersättning.
Enligt Kasper Salinjuryn står Studio 1 för en förebildligt väl utformad vardagsarkitektur.

Från Stampen
till Bravida Arena

Nu bygger vi
för framtiden

2016 fyller Higab 50 år. Vårt första
byggprojekt var Hantverkshuset
Stampen, vårt senaste Bravida Arena.
Hos oss finns hus som Feskekôrka,
Rådhuset och Stora Teatern – hus
som gör Göteborg till Göteborg.

0771 – 860 860

Idag bor mer än en halv
miljon människor i bostäder
som förvaltats av oss. I
Göteborgsregionen har vi en
stark position inom nybyggnation och ombyggnad. Vi
erbjuder bostadsrätter samt
bygg- och projektledning i
en effektiv organisation.
Riksbyggen utvecklar, förvaltar
och förbättrar rummen som du
bor och arbetar i.

www.riksbyggen.se

B I LD: INGER IVELIND

Kasper Salinpriset
till Studio 1

B ILD : PA ULA IS A KS S O N

handlingarna särskilt mycket
men ändå upplevas som ett annat hus.
– Jag ser inte någon risk i att
rationalitet av det här slaget
skulle ge nya miljonprogram,
tillägger han.
Byggentreprenör för båda bostadsrättsföreningarna är Peab.
Tomas Johansson som är biträdande arbetschef på företaget
pekar på vikten av att, redan
tidigt i processen, titta på hur
huset kan byggas så rationellt
som möjligt.
– Det gäller att hitta smarta
lösningar och ta med sig erfarenheter från andra projekt.
Det är viktigt att bygga bostäder med hållbarhetstänk och
som folk trivs i genom åren,
säger han.

– Jag tror de syftar på att även vardagsarkitektur kan
vara kvalitativt. Vår idé är en enkel och saklig arkitektur med bra kvaliteter, vi utgår aldrig från att vi ska
göra något exklusivt. Jag tycker det vackra sitter i det
enkla, förklarar Johannes Norlander.
studio 1 ligger närmast skogsbrynet av alla nya hus i
Örgryte Torp och består av 59 bostadsrätter. Lägenheterna är uppdelade på en större och en mindre byggnadskropp. Fönstren är lika stora och sitter på
exakt samma avstånd på alla sidor. Fasaden är av
svartbränt tegel.
– Tegel var en förutsättning i detaljplanen och jag tycker att formen med stora fönster i kombination med repetitionen och enkelheten krävde en viss tyngd, därför
valde vi ett något mörkare tegel. Vi har försökt skapa
en egen personlig karaktär som vi ger åt det vi ritar.
Samtidigt betonar Johannes Norlander att det enkla
ofta inte är särskilt enkelt att utföra.

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

Läs mer på higab.se

"Inget fotouppdrag
är högre än Matterhorn"
Sven-Eric Svenson, SES Produktion
utför reklamreportage & byggfotografering
”Allt mellan himmel och jord”

MÄNNISKAN
& MASKINEN
Vi har ett brett utbud av liftar,
byggmaskiner, bodar, anläggningsmaskiner, utbildning och säkerhet.
Allt serverat och organiserat med
vår personliga service.

p r o d u c t i o n

Vi utvecklar smarta samhällen.
20

För mer info besök stavdal.se

SES Production, Sven-Eric Svenson • Gråstensvägen 8, 437 32 LINDOME
Tel 031- 99 05 77 • Mobil 070-734 46 09 • E-post: sven.eric@tele2.se
www.sesproduction.se • www.fotosidan.se/360124
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En del av:

Teknisk byggkonsult sedan 1958
SÖDRA VÄGEN 61 412 54 GÖTEBORG
TELEFON: 070-966 72 32
E-POST: me@sha.se HEMSIDA: www.sha.se

VARJE HUSKROPP HAR EN VÄL TILLTAGEN LOBBY I
ENTRÉPLAN.

Varbergsgatan 12 A • Göteborg • Tel 031- 723 73 00 • www.tellstedt.se

vvs-konsulter
med energi i fokus
ALLA FÖNSTER ÄR LIKA STORA OCH SITTER PÅ EXAKT SAMMA AVSTÅND.

JSE II (Johannebergs Södra Entré II)

VI HAR BRA KOLL
PÅ VART VINDEN BLÅSER

vvs-konsulter
med energi i fokus

Hej, vi skulle gärna vilja berätta för dig hur vi bygger och
tänker. Och varför vi inte bara bygger lägenheter och lokaler
– utan även vindkraftverk och hela områden. Blir du nyfiken
på att veta mer? Titta gärna in på vår hemsida.
Tel 031-20 00 00 www.wallenstam.se

www.wikstromvvskontroll.se

Den svagaste punkten är alltid
karaktären. Blir den tillräckligt
stark kan huset leva hur länge
som helst. Det är bra hållbarhet, det är bra ekonomi och det
är bra arkitektur.

WH ITE .SE

Gunilla Murnieks Andersson
Senior lead architect
SAR/MSA, Wingårdhs

www.wikstromvvskontroll.se
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– Det kräver ju sin planering för att få till ett sådant semöten, fester och annat. Tegel, betong och svartlackhär fasadutförande. Det är ofta mycket lättare att leka ade stålpartier är genomgående material i trapphuset
med fönstren.
och lobbyn.
Precis som fasaden är även de utanpåliggande balkongerna klädda med det mörka teglet. Johannes Nor- lägenheterna är enkelsidiga med rum i fil och har
2,8 meter i tak. HSBs motto för lägenheterna är ”dålander menar att det ger en slags pondus åt byggnaden.
– Vi ville att huset skulle ha en enhetlig karaktär och tidens våning i modern tappning”.
– Vi önskade ett hus som
då var detta ett sätt att slippa
skulle
dåtidens våning i
ifrån den ofta prefabricerade,
”Vår idé är en enkel och modern andas
tappning. Och vi fick mer
ogestaltade balkongplattan. Det
saklig arkitektur med
än vi någonsin kunnat drömma
är också väldigt klassiskt med
om, säger Lena Josgård, chef för
enkla, utanpåliggande balkonger
bra kvaliteter, vi utgår
mark och projektutveckling på
som är integrerade i byggnaden.
HSB, i ett pressmeddelande och
När Studio 1 byggdes skedde
aldrig från att vi ska
fortsätter:
det i nära samarbete mellan arkigöra något exklusivt.”
– Var det någon gång vi
tekten och HSB, något som
skulle satsa på ett projekt utöver
Kasper Salinjuryn också uppJOHANNES NORLANDER
det vanliga så var det just här. Vi
märksammar i sin motivering.
valde arkitekt med stor omsorg
Även om Johannes Norlander fick
ge avkall på vissa kvaliteter hävdar han bestämt att och det visar sig ju att vi gjorde ett helt rätt val.
samarbetet ledde till ett hus som blev bättre än mycket
för närvarande har Johannes Norlander Arkitekter
annat som byggs.
– Idag kan HSB se att allt det som vi pratade om, fyra, fem nya större bostadsprojekt i pipeline, både i
som arkitektoniska mervärden, kvalitet och detaljer, Sverige och utomlands. Men med tanke på byggbranhade ett värde. De som bor i huset är väldigt nöjda och schens konservativa syn på arkitektens roll känner han
nu har byggnaden också fått pris. Förhoppningsvis kan oro för hur han ska kunna säkerställa kvaliteten i de
det ge ringar på vattnet, att HSB i nästa projekt väljer kommande projekten.
– Arkitektens roll är begränsad, vi är bara konsulter
bort totalentreprenad och verkligen satsar på kvalitet
som alla andra. Om jag har en idé om vad som är kvaeftersom det blev så bra förra gången.
– Då kanske även andra byggherrar tar efter, tilläg- litet kan jag inte garantera att den går att genomföra i
slutändan. Det är många aktörer och alla har olika
ger han.
agendor.
interiört har studio 1 stora sociala ytor. Genom att
– Men kanske kan Kasper Salinpriset göra nytta här,
nöja sig med ett istället för två trapphus i varje bygg- avslutar han.
nadskropp har arkitekten gett plats åt en väl tilltagen
TEXT: PAULA ISAKSSON BILDER: JOHANNES NORLANDER ARKITEKTER
lobby och flera stora samlingsrum med kök för styrel-

LENA JOSGÅRD
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BTF frågar
Wallenstam

ELISABETH VANSVIK,
KOMMUNIKATIONS-

vi har med är Godhems backe i Majorna
samt Kallebäcks Terrasser, där den gamla Arlafabriken i Kallebäck rivs för att ge plats för
upp till cirka 2 000 lägenheter i olika upplåtelseformer, verksamhetslokaler på cirka 20 000
kvadratmeter och två förskolor. Cirka 800
lägenheter ska stå färdiga till stadens 400-årsjubileum 2021.

DIREKTÖR
WALLENSTAM,
SVARAR

Vilka är era visioner när
ni bygger nytt i Göteborg?
– Vi är engagerade i flera stora stadsutvecklingsprojekt och har en omfattande projektportfölj som ska förverkligas till nya hem.
Stadens ambitioner att växa kommer att kunna höja byggvolymen under nästa år. Det
känns positivt och ligger väl i linje med våra
ambitioner.

Hur ska man tänka för att undvika
nya miljonprogramområden?

Arlas gamla fabrik i Kallebäck ska ge plats åt cirka 2 000 lägenheter, varav 800 ska vara klara till 2021.
Illustration: Nyréns Arkitektkontor.

Vad är under produktion och
planering hos er av bostäder?

flyttat in i området. Vi kommer även att starta
nyproduktion av hyresrätter i Lunden i år.

– Vi har flera projekt som är under produktion nu. Vi startade nyligen vår fjärde byggnation i Stallbacken i Mölndal. Totalt sett
ska 580 lägenheter byggas här, 358 hyresrätter och 133 bostadsrätter.
I september månad hade vi nöjet att
välkomna våra första hyresgäster som har

Ni är ju med i stadens jubileumssatsning Bostad 2021
– hur har det varit hittills?
– BoStad 2021 är ju ett unikt samverkansprojekt mellan byggaktörer och Göteborgs Stad
som vi ser väldigt positivt på. De två projekt

Vi hjälper dig
att hitta till
de intressanta
projekten.

– Som stadsutvecklare ser vi att vi har en
större roll än att utveckla bostäder och lokaler, det handlar om delaktighet, engagemang
och att bidra till levande stadsdelar med ”liv
mellan husen”.
Idag har vi mycket mer kunskap om stadsutveckling och stadsmiljö än man hade för
50 år sedan. Det faktum att vi är medvetna
och arbetar systematiskt med att se till helheten skapar goda förutsättningar till en bra utveckling av staden.
INTERVJUARE: ELISABETH GUSTAFSSON

BTF arrangerar studiebesök,
seminarium och studieresor.
Vad vill du se? Och vart vill du resa?
Mejla dina förslag och önskemål till info@btf.nu

Gott Nytt År!
önskar styrelsen

K2020

Västlänkens
stationer

Depåer

Vill du annonsera i
BTF Magazinet?
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Charlotte Erdegaard, arkitekt
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PÅ DR FRIES TORG FANNS DET TVÅ LIVSMEDELBUTIKER INNAN DETALJHANDELN OMSTRUKTURERADES.

Det är en svår konst att få gator och torg att
leva – särskilt de mindre torgen i förorterna.
När bostadsbyggandet tar fart igen gäller det att
inte göra om gamla misstag.
– Var realistisk när det gäller handelns villkor.
Det är för mycket naivitet och romantiserande
kring hur man kan få liv i torg och gator idag,
säger Jan Izikowitz, arkitekt på Tengbom i
Göteborg, som under många år har forskat
kring nytta och framtid för små förortscentrum.
när
städerna
växte under industrialiseringen, med
början i England under 1800-talet, insåg man att det
krävdes andra strukturer för att
försörja alla stadsbor med mat,
bland annat på grund av de långsamma transporterna.
Lösningen
blev
satellitstäder,
som skulle vara självständiga i
förhållande till den stora staden,
JAN IZIKOWITZ.
som hade egen service och kunde
erbjuda allt det som människor behövde. I England
kallades de trädgårdsstäder och sättet att tänka och
planera spreds också till Sverige.
Under efterkrigstidens rekordår och senare miljonprogrammet var detta något man tog fasta på.
– Men misstaget var att man placerade satelliterna
för nära stadskärnan och att de blev för små. Det bodde inte tillräckligt med folk där för att försörja alla
butiker med kunder, säger Jan Izikowitz.

på södra Guldheden som exempel. Runt torget, som stod klart 1953, bodde som mest
12 000 personer. Där fanns två livsmedelsaffärer, men
inom några år var det bara en kvar. Detaljhandeln omstrukturerades, folk skaffade sig frysar, köpte bil, både
män och kvinnor jobbade och hade inte tid att handla
varje dag.
När miljonprogrammet byggdes var dessutom
SCAFT-principen en ledstjärna – trafikslagen skulle
separeras och bilar bannlystes inne bland husen. Det
fanns heller inga förbindelser mellan satelliterna, vilket
gjorde det ännu svårare för de små centrumbildningarna att överleva.
De stadsdels- och förortscentrum som klarar sig bäst
har ett inflöde från olika håll, exempelvis Landala och
Olskrokstorget. Offentlig service, som vårdcentral,

han tar dr fries torg

Kontakta en annonssäljare på
Grafisk Support
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Konst att
få gator
och torg
att leva

apotek och bibliotek, är också mycket viktigt för de
små centrumens överlevnad.
Så hur ska politiker och planerare tänka när det ska
byggas tusentals nya bostäder varje år?
– Förtäta, länka ihop stadsdelarna och samverka.
Alla goda krafter måste samverka och förstå varandras
förutsättningar. Vi arkitekter måste förstå handelns behov och handeln måste se vikten av levande bostadsområden, säger Jan Izikowitz, som anser att det finns
en alltför naiv bild av hur butiker ska klara sig om det
till exempel inte finns möjlighet att komma till med bil.
– I genomsnitt fraktar vi hem 85 procent av allt vi
handlar med bil. Så ser det ut idag och jag tror att vi
måste vara realistiska – människor använder bil, man
storhandlar inte med cykel.
annan åtgärd är att begränsa eller helt
stoppa etableringen av köpcentrum utanför
centralorterna. Många stadskärnor runt om
i landet har tynat bort på grund av att
köpkraften flyttat ut. Men det finns också
exempel där man lyckats vända utvecklingen.
– Många små butiker i Jönköping fick stora problem
när regementet A6 blev köpcentrum. Men med gemensamma krafter har man nu fått liv i den gamla stadskärnan igen. Ale centrum är ett annat exempel där man
lyckades behålla större delen av köpkraften i kommunen genom att helt sonika flytta centrumet och bygga
ett nytt stort sådant vid vägen, säger Jan Izikowitz.
Kommersiellt blev det en succé. Trafikarbetet gick
förmodligen också ner på grund av att man handlade
mer i sin egen kommun. Men det stadsmässiga glömdes
bort, menar Jan Izikowitz. Varje enskild byggnad är väl
utformad, men helheten ger ändå intryck av förort eller
stormarknad.
– För att inte upprepa miljonprogrammets misstag
är det viktigt att satsa på god stadsbyggnad, med hög
konstnärlig kvalitet som ger trivsel och identitet, något
man kan vara stolt över.
en

TEXT: ELISABETH GUSTAFSSON
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Hej medlem!

PETER ÅBERG, arkitekt
på White Arkitekter,
jobbar främst med
vårdbyggnader
BILDER: CARIN ABRAHAMSON

Sevärt resecentrum på Stenpiren
den 24 maj samlades ett 25-tal BTF-are på resecentrumet Stenpiren för en titt på
Göteborgs nya knutpunkt för kollektivtrafik. Efter en förfriskning på caféet i vänthallen berättade Marie Björk, projektledare från beställaren Västtrafik, och Björn Hylander, arkitekt på Sweco, om byggnaden som är en del av Projekt Skeppsbron.
Resecentrumet invigdes i februari 2016 och innehåller en rymlig vänthall med
butik, café, pressbyrå, wc, bankomat, sushirestaurang samt teknik och personalutrymmen för Västtrafik. Resecentrumet är den första etappen i den nya stadsdelen
som ska uppföras längs Skeppsbron med p-däck under mark och flerbostadshus
som etapp 2.
Själva huset på cirka 900 kvadratmeter BTA är endast en del av utbyggnaden,
som även består av fyra hållplatslägen för spårvagn och buss samt en flytbrygga
med fyra lägen för båttrafik. Huset har mycket glas för att synliggöra övriga funktioner och är klassat som Miljöbyggnad Guld. Konsten inomhus har inspiration från
vatten och transparens, i form av ett konstverk av Bertil Vallien, Precious cargo.
Även utan en resa är platsen och huset klart värda ett besök för den som ännu
inte har hittat hit.

Hur kom du i kontakt
med BTF?
– I våras flyttade jag tillbaka till
Göteborg, efter 30 år i Stockholm, och det var en kompis som
tipsade om att jag borde gå
med. Så jag är ganska ny som
medlem, även om jag är göteborgare, utbildad på Chalmers
och har jobbat länge som arkitekt. De senaste åren har jag
arbetat på White.
Vilka förväntningar har
du på föreningen?
– Jag ser fram emot studiebesöken och att knyta nya, och
kanske gamla, kontakter. Det
kan ju finnas någon gammal
kursare från Chalmers som upptäcker att jag är tillbaka i stan.
Det vore kul!

Mingel med solenergi
som tema

Höstresa till
Karlsborg och Forsvik

den 26 oktober bjöd BTF tillsammans med Rejlers och Bengt
Dahlgren in till en mingelkväll om solenergi.
Utbyggnadstakten av solceller har ökat allt eftersom priset
har gått ner. Istället för att gömmas undan på taket har tekniken
också blivit en allt viktigare del av stadsarkitekturen. Nya affärsmodeller och ny lagringsteknik utmanar vårt synsätt på energiutvinning med solen som bas, oavsett om det gäller värmeenergi
eller el.
Ett tjugotal medlemmar och 35 kanske blivande medlemmar
hade tagit sig till trevliga 2Lång på Andra Långgatan där de blev
bjudna på quesadillas som är något av kvartersscenens specialitet. Efter en stunds mingel började föredraget som hölls av Per
Hederstedt från Rejlers och Henrik Jönsson från Bengt Dahlgren.
Besökarna fick veta mycket matnyttigt om solceller, och Per och
Henrik fick svara på många frågor från nyfikna åhörare.

veteranernas höstresa gick till Karlsborg och Forsvik. 30 medlemmar

BILDER: SANNA THID THORÉN

BILDER: CARIN ABRAHAMSSON

deltog och första stoppet på bussfärden gjordes i Vara, med först en morgonfika på kaféet Nordpolen och sedan en promenad till stationsbyggnaden som
har förvandlats till en uppmärksammad konstinstallation.
Framme i Karlsborg blev det en rundtur kring den byggnadsminnesförklarade fästningen, som började byggas 1819 som Sveriges reservhuvudstad. Än idag är det mäktiga slutvärnet på 678 meter Europas längsta
uppvärmda byggnad. Fästningen tog 90 år att bygga och förvaltas idag av
Statens fastighetsverk.
Efter lunch i Karlsborg gick bussturen vidare till Forsvik, där den första
slussen till Göta kanal byggdes. Jan Guillou har beskrivit bruksortens historia
i sina böcker om Arn. På 1600 - talet startades ett järnverk i Forsvik som levererade järn till hela Europa under 200 år. 1977 lades hela verksamheten ner.
Detta och mycket annat intressant fick veteranerna veta innan det var dags att
vända hem till Göteborg igen.

ILLUSTRATION: SWECO ARCHITECTS

Och vad jobbar du
med nu?
– Ett stort projekt är en fastighetsutvecklingsplan för Region Halland, som vill ha en plan för vad
de ska göra med sina sjukhus.
Jag har jobbat länge med vårdbyggnader och nu händer det
mycket i hela landet. Sjukhusen
som byggdes på 1960- och
1970-talet behöver moderniseras eller ersättas. Det är mycket
på gång i Göteborg. Sahlgrenska Life kommer att bli fantastiskt
fint och det finns planer på nya
närsjukhus i både Frihamnen och
Högsbo. Det finns många fördelar med att bygga nytt när man
bygger sjukhus. Dels kan byggnaden helt anpassas till nya krav,
dels kan verksamheten pågå i de
gamla lokalerna tills det är dags
att flytta in i det nya.
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Sök stipendium från BTF!
Går du en byggrelaterad utbildning? Då kan du söka stipendium från BTF för 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.
Skicka din ansökan där du tydligt beskriver syfte och hur pengarna ska användas till:
BTF c/o Roland Börjesson, Yngve Lundh Arkitekt AB, Box 46, 431 21 Mölndal. E-post: rb@ylab.se
Hit kan du också mejla eventuella frågor.
På senaste årsmötet beslutades att också yrkesverksamma BTF-medlemmar ska kunna söka
stipendium. Vad som krävs för att komma i fråga är att man gynnar byggnadskonsten på ett
exceptionellt sätt, gärna i kombination med en god gärning. Du kan läsa mer om detta på vår
hemsida btf.nu

Vill du veta vad BTF
har på gång?
Gå in på www.btf.nu 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!
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En fastighEt är som En orkEstEr
– den kräver en skicklig dirigent.
En fastighEt är som En orkEstEr
I en fastighet finns en mängd olika tekniska system som måste samspela för att ljuv musik ska uppstå.
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Med Bengt Dahlgren AB får du en partner som hanterar byggnadens samlade teknik för värme, kyla, ventilation,
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Med Bengt Dahlgren AB får du en partner som hanterar byggnadens samlade teknik för värme, kyla, ventilation,
VA och brandskydd. Som teknisk konsult ser vi till att alla system samverkar optimalt och erbjuder dig trygghet,
kontinuitet
ochmedarbetare
full kontroll
driftunderhållsarbetet.
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Med engagemang, nytänkande och kunskap om byggnation och förvaltning skapar vi tekniska helhetslösningar
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för hela byggprocessen. De fem hörnstenarna i vår verksamhet är VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning,
Brand & Risk och Teknisk Förvaltning.

Cirka 400 kompetenta medarbetare gör Bengt Dahlgren AB till en av de största teknikkonsulterna i Sverige.
Med engagemang, nytänkande och kunskap om byggnation och förvaltning skapar vi tekniska helhetslösningar
för hela byggprocessen. De fem hörnstenarna i vår verksamhet är VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning,
Brand & Risk och Teknisk Förvaltning.

