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Abstract 
Purpose: The Million homes programme is a major part of the total housing stock in 
Sweden. Substantial and costly renovations will be required to meet the modern-day 
requirements. The aim of this report is to explore how attractiveness and the social, 
economic and ecological sustainability of housing estates can be improved. The 
objective is to give hands-on proposals for improvement, presented in a program for 
action, which makes housing estates built during the Million homes programme more 
attractive and sustainable.  

Method: Case studies of three housing estates built during the Million homes 
programme has been carried out through literature studies and interviews, to investigate 
measures to improve the attractiveness and sustainability, and asses their impact. 

Findings: To increase the attractiveness, a mixed development should be obtained, 
measures must be done without increasing the rents too much, the residents should have 
a say in the renovation works, the area's reputation should be strengthened, and security 
and transportation should be improved. Social sustainability can be promoted through 
respect and communication with tenants, improved community, more people in motion 
in the area, employment of tenants and mixed ownership. To promote ecological 
sustainability energy-saving measures and investments in renewable energy should be 
carried out while taking the character of the buildings into consideration. Energy saving 
measures are often economically profitable. If the social sustainability is improved 
economic gains can be done, and a long-term perspective is important. To coordinate 
actions and preserve functioning components is good for the economic sustainability. 
The results are presented in a program for action, and the measures can be considered 
universal and applicable to Million homes programme housing estates, but must be 
adapted to the context. 

Implications: Sweden's environmental and energy goals can only be achieved if energy 
efficiency and resource saving measures are carried out in existing buildings. However, 
consideration needs to be taken between investment costs and effects of the taken 
measures. Energy saving measures provides both economic and ecological benefits. 
Social sustainability can be enhanced by working actively with social issues. 
Sustainable initiatives can increase the attractiveness. An increased attractiveness 
provides greater economic gains. The plan for action that has been developed is 
appropriate for use by property owners when the sustainability and attractiveness is 
going to be improved in housing estates from the Million homes programme. 

Limitations: Case studies of three housing estates from the Million homes programme 
have been carried out, with interviews as the primary method technique. The plan for 
action is synoptic, and must be adapted to each area's unique circumstances. The range 
of services in an area is important for the attractiveness, but is not discussed in this 
report. 

Keywords: Million homes programme, sustainable development, social sustainability, 
ecological sustainability, economic sustainability, attractiveness, real estate concern, 
Brogården, Hässleholmen, Gårdsten. 
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Sammanfattning 
Syfte: Miljonprogrammets bostäder utgör en stor del av Sveriges totala bostadsbestånd. 
Stora och kostsamma renoveringsåtgärder kommer krävas för att byggnaderna ska 
uppfylla nutida krav. Syftet med arbetet är att undersöka hur attraktiviteten och den 
sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarheten i flerbostadshusområden från 
miljonprogrammet kan förbättras. Målet med arbetet är att ge konkreta förbättrings-
förslag, redovisade i ett åtgärdsprogram, som gör bostadsområden byggda under 
miljonprogrammet mer attraktiva och hållbara. 

Metod: Fallstudier av tre flerbostadshusområden byggda under miljonprogramsåren 
har utförts genom litteraturstudier och intervjuer. Detta för att undersöka attraktivitets- 
och hållbarhetshöjande åtgärder, samt utvärdera deras effekter. 

Resultat: För att öka attraktiviteten bör blandad bebyggelse eftersträvas, åtgärder måste 
göras utan att hyresnivån höjs alltför mycket, de boende bör ha inflytande i 
förnyelsearbetena, områdets rykte bör stärkas samt trygghet och transportmöjligheter 
förbättras. Den sociala hållbarheten kan främjas genom hänsyn till och kommunikation 
med hyresgäster, förbättrad gemenskap, fler människor i rörelse i området, syssel-
sättning av hyresgäster och blandade upplåtelseformer. För att främja den ekologiska 
hållbarheten bör energibesparande åtgärder och investeringar i förnyelsebar energi 
utföras, samtidigt som hänsyn tas till bebyggelsen karaktär. Energibesparande åtgärder 
är dessutom ofta ekonomiskt lönsamma. Då den sociala hållbarheten främjas kan 
samhällsekonomiska vinster göras och ett långsiktigt perspektiv är viktigt. Att sam-
ordna åtgärder och bevara fungerande komponenter gynnar den ekonomiska 
hållbarheten. Resultaten redovisas i ett åtgärdsprogram, där åtgärderna kan anses 
generella och tillämpliga på flerbostadshusområden från miljonprogramsåren, men 
måste anpassas till det aktuella området. 

Konsekvenser: Sveriges miljö- och energimål kan endast uppnås om energi-
effektiviserande och resurssparande åtgärder utförs i befintlig bebyggelse. Dock måste 
avvägande göras mellan investeringskostnader och åtgärders effekter. Energibespar-
ande åtgärder ger både ekonomiska och ekologiska vinster. Den sociala hållbarheten 
kan förbättras genom aktivt arbete med sociala frågor. Hållbarhetsarbete kan även öka 
attraktiviteten. Ökad attraktivitet ger dessutom större ekonomiska vinster. Framtaget 
åtgärdsprogram kan användas av fastighetsägare för att förbättra hållbarheten och 
attraktiviteten i flerbostadshusområden från miljonprogramsåren.  

Begränsningar: Fallstudier av tre flerbostadshusområden från miljonprogramsåren har 
genomförts, med intervju som huvudsaklig metodteknik. Åtgärdsprogrammet är över-
gripande, och måste anpassas efter varje områdes unika förutsättningar. Serviceutbudet 
i ett område är viktigt för attraktiviteten, men behandlas inte i denna rapport. 

Nyckelord: Miljonprogram, rekordåren, hållbar förnyelse, social hållbarhet, ekologisk 
hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, attraktivitet, fastighetsbolag, Brogården, 
Hässleholmen, Gårdsten. 
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1 Inledning 
Bebyggelsen från rekordåren, 1961-1975, utgör en tredjedel av Sveriges bostads-
bestånd. Bebyggelsen är i behov av upprustning eftersom tekniska livslängder har gått 
ut. (Vidén, 2012) Kostsamma energieffektiviseringsåtgärder kommer krävas för att 
uppnå Sveriges energimål (Högberg, 2012). Många storskaliga miljonprograms-
områden har sociala problem såsom segregation, arbetslöshet och socioekonomisk 
svaghet (Stenberg, 2012). Områdena framställs ofta negativt i media (Ericsson, Molina, 
& Ristilammi, 2002) och det är viktigt att arbeta med attraktiviteten (Forslund & 
Kihlberg, 2014). 

Syftet med arbetet är att undersöka hur attraktiviteten och hållbarheten i 
flerbostadshusområden från miljonprogrammet kan förbättras. 

1.1 Mål 
Målet med arbetet är att ge konkreta förbättringsförslag, redovisade i ett 
åtgärdsprogram, som gör bostadsområden byggda under miljonprogrammet mer 
attraktiva och hållbara. 

1.2 Frågeställningar 
• Hur kan flerbostadshusområden från miljonprogrammet göras mer attraktiva? 

 
• Hur kan flerbostadshusområden från miljonprogrammet göras mer hållbara? 

 
• Hur skulle ett åtgärdsprogram för flerbostadshusområden från miljon-

programmet kunna se ut med utgångspunkt i hållbarhet och attraktivitet? 
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1.3 Bakgrund 
Under mitten av 1900-talet ökade bostadsbristen och år 1965 beslutades att en miljon 
bostäder skulle byggas under en tioårsperiod.  Byggnationen som pågick åren 1965-
1974 kom att kallas miljonprogrammet och är en av Europas största byggnations-
satsningar. (Hall, 1999) Bostadsstandarden och trångboddheten som rådde förbättrades 
avsevärt i och med projektet. Under rekordåren, 1961-1975, byggdes totalt 1,4 miljoner 
bostäder (Vidén, 2012), fördelade i en tredjedel småhus och resterande i flerbostadshus. 
Trerumslägenheter sågs som en rimlig standard för familjer och denna lägenhetstyp 
blev dominerande. (Vidén, 1999a) Majoriteten av lägenheterna byggdes i lamellhus om 
två till fyra våningar (Vidén, 2012). I figur 1 visas rekordårens omfattande 
nybyggnation. 

 

 
Figur 1. Antal färdigställda lägenheter i flerbostadshus resp. småhus. (SCB, 2015)  

 

Statligt stöd gavs för kostnadseffektiv, standardiserad byggnation av områden med fler 
än 1000 bostäder (Berg, 1999).  Detta, tillsammans med teknikutvecklingen samt ökad 
tillgång på prefabricerade byggdelar, möjliggjorde massproduktion. Flyttbara kranar på 
räls användes, vilket medförde att marken planades ut. (Vidén, 1999a) I vissa stor-
skaliga miljonprogramsområden ledde detta, tillsammans med statens rekommendation 
om mängden friyta per lägenhet, till stora öde ytor (Persson, 2009).  
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Bild 1. Östra Gårdsten innan renovering. Foto: Gårdstensbostäder AB. 

 

På 1960-talet fick bilen större användning och olyckstalen ökade. Gatorna delades 
därför upp i hierarkisystem, och gång- och cykeltrafik separerades från biltrafik. 
(Vidén, 2012) Miljonprogramsområden placerades ofta i utkanten av städer och omgavs 
av stora vägar. Byggnaderna placerades inte utmed traditionella gator vilket gjorde 
områdena svårorienterade. Ändhållplatser förlades ofta till utkanten istället för att 
kollektivtrafiken passerade igenom områdena. Stora parkeringsanläggningar anlades 
ofta, och gårdarna lämnades bilfria. (Boverket, 2005)  

Redan under slutet av 1960-talet uppstod kritik mot miljonprogramsområden. Brister 
såsom enformiga miljöer och byggnader, segregation och utanförskap uppmärk-
sammades i media. (Hall, 1999) Det blev snart mer ekonomiskt förmånligt med småhus 
(Vidén, 2012). Vikande arbetsmarknad och bristande variation i lägenhetsstorlekar 
ledde till höga vakansnivåer under 1970-talet. På 1980-talet upptäcktes tekniska brister 
och byggnationsfel. (Vidén, 1999b) 

Sedan uppförandet har tekniska förbättringar genomförts, och till följd av perioder med 
höga vakanstal har ombyggnationer gjorts för förändra funktion eller boendeform. 
Rivningar av hela eller delar av områden har också förekommit. Vissa områden har 
totalförändrats, kallat ”turn-aroundprojekt”. (Vidén, 2012) Många av dessa projekt har 
kritiserats för bristande hänsyn mot människor, byggnader och miljö (Hall, 1999). 

I takt med att städer expanderat har sociala problem flyttats utåt, men efter rekordåren 
har städerna förtätats inifrån och få förortsområden byggts. Därför kvarstår problemen 
i dessa områden. (Melchert, 2006) Under tider med höga vakansnivåer har många 
kommunalägda miljonprogramsområden fyllts med socioekonomiskt svaga grupper. 
Detta har tillsammans med integrationspolitiken, samt att resursstarka hushåll har 
möjlighet att välja bort oattraktiva områden, lett till segregerade städer. (Lilja & Pemer, 
2010) 
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1.4 Problembeskrivning 
År 1987 definierades hållbar utveckling som “… development that meets the needs of 
the present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs.” (Brundtland, 1987). Hållbar utveckling delas in i socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt perspektiv (Hedenfelt, 2013). Sveriges riksdags miljökvalitetsmål God 
bebyggd miljö anger att byggnader ska förvaltas och omvandlas hållbart 
(Miljödepartementet, 2012). 

Enligt bostadsminister Mehmet Kaplan krävs klimatsmart och framåtsyftande upp-
rustning av miljonprogramsområdena med energieffektivisering som grund (Sveriges 
Radio, 2015a). Sverige har som mål att minska energianvändningen i byggnader med 
20 procent från år 1995 till år 2020 och med 50 procent till år 2050 (Miljö- och 
energidepartementet, 2011). Energieffektivisering av befintliga byggnader krävs för att 
uppnå målen (Boverket, 2009). Trots att energieffektivisering görs, pekar prognosen 
mot att halveringsmålet ej kommer nås (Högberg, 2012). Normal specifik energi-
användning för flerbostadshus från rekordåren är mer än dubbelt så hög mot vad 
nuvarande byggregler tillåter (Warfvinge & Kling, 2012; Boverket, 2015a). Miljon-
programmets storskaliga bebyggelse har ofta höga drifts- och underhållskostnader, ofta 
beroende på hög energiförbrukning, tekniska brister samt sociala förhållanden (Blomé, 
2010). Ungefär 600 000 av miljonprogrammets 830 000 kvarvarande bostäder står inför 
omfattande och kostsamma renoveringsåtgärder (Vidén, 2012).  Material och tekniska 
system är uttjänta eller uppfyller inte dagens krav. Många byggnader kräver stam-
renoveringar och badrummen saknar ofta tätskikt. (Reppen & Vidén, 2006) 
Rekordårens bostäder har sämre ljudmiljö än övrig bebyggelse (Boverket, 2011b). 

Begreppet miljonprogram associeras ofta med problemområden (Lindvall, 1996). Det 
faktum att många trivdes i sina nya bostäder förbisågs (Vidén, 2012). Ända sedan 
områdena byggdes har en negativ bild förmedlats via media. Media påverkar 
integrationen samt hur områden uppfattas av allmänhet och boende, och avvikelser från 
normen framhävs ofta som negativt. (Ericsson, Molina, & Ristilammi, 2002)  

Attraktivitet är svårdefinierat, men viktiga faktorer är trygghet, tillgång till grön-
områden, infrastruktur och kultur (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser, 2014). Rekordårens bebyggelse uppfyller inte dagens preferenser och behov 
gällande utformning, fritidssysselsättningar och familjekonstellationer (Boverket, 
2008). Då stora trafikleder skiljer rekordårens större bostadsområden från staden 
upplevs de som isolerade öar (Boverket, 2005). Friytorna kring byggnaderna har sällan 
blivit väl tillvaratagna, vilket resulterat i enformiga, outnyttjade miljöer (Vidén & 
Lundahl, 1992). Studier visar att ödsliga ytor upplevs mer otrygga än befolkade 
(Boverket, 2008).  

Bristen på variation av lägenhetsstorlekar är problematisk då det finns behov av mindre 
och större lägenheter. Planlösningarna i rekordårens bebyggelse är generellt funkt-
ionella, men tillgängligheten bör ses över (Reppen & Vidén, 2006). Uppemot 370 000 
lägenheter saknar hiss (Boverket, 2005).  
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Många parkeringsplatser i rekordårens bostadsområden står oanvända, då nuvarande 
parkeringsnorm är 0,5 bilplatser per lägenhet (Boverket, 2010), och dåtidens 
rekommendation var 1,3. En del garage upplevs otrygga och svåröverblickliga, vilket 
ger upphov till vandalisering och stölder (Reppen & Vidén, 2006). Förråd och 
tvättstugor placerades ofta i källare (Vidén, 1999a), och stängda utrymmen utan insyn 
kan upplevas otrygga (Olsson, Cruse Sondén, & Ohlander, 1997). 

I denna rapport undersöks åtgärder som kan förbättra hållbarheten och attraktiviteten i 
flerbostadshusområden från miljonprogrammet. Baserat på fallstudier framhävs 
lämpliga åtgärder, redovisade i ett åtgärdsprogram. Då många av rekordårens 
byggnader har liknande planlösningar, konstruktioner och tekniska system (Reppen & 
Vidén, 2006) kan åtgärderna anses generella och tillämpbara på en stor del av denna 
bebyggelse. 

1.5 Avgränsningar 
Tre flerbostadshusområden byggda under miljonprogramsåren med hyresrätt som 
upplåtelseform används som referensområden i denna rapport. Arbetet fokuserar på 
fastighetsägares perspektiv. Tekniska lösningar behandlas generellt utan beräkningar, 
och utfasning av farliga material ingår ej. Byggnationsarbetet och byggföretagens 
perspektiv på ombyggnationerna behandlas inte heller, liksom serviceutbud i områdena.  

1.6 Disposition 
I kapitel två beskrivs arbetsgången samt varför metoderna fallstudie, intervju och 
litteraturstudie valts. Även avgränsningar, samt hur arbetets trovärdighet styrkts 
redovisas. Kapitel tre behandlar teorierna hållbar utveckling, attraktivitet, förtätning, 
trygghet och trivsel samt varsamhet, vilka ansetts lämpliga för att uppfylla arbetets mål. 
Teorierna kopplas till varandra i slutet av kapitlet. Informationen som framkommit 
genom fallstudierna redovisas i kapitel fyra, och en jämförelse mellan områdena görs i 
slutet. I kapitel fem analyseras informationen och anknytning görs mellan empiri och 
teori. Frågeställningarna besvaras och resultatet sammanställs i ett åtgärdsprogram. 
Resultat, metod och begränsningar diskuteras i kapitel sex, där även slutsatser och 
förslag till vidare forskning presenteras. Därefter följer referenslista samt bilagor. 
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2 Metod och genomförande 
Nedan beskrivs arbetsgången samt fallstudie, litteraturstudie och intervju, vilka använts 
som metoder för att besvara frågeställningarna.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Utredningen har utförts som kvalitativ studie då syftet varit att förmedla en helhetsbild 
genom fokus på tre bostadsområden (Eriksson B. , u.å.). Fallstudier har använts som 
huvudmetod med litteraturstudie och intervju som metodtekniker. Materialet som 
framkommit har bearbetats, tolkats och analyserats för att utmynna i ett resultat. Baserat 
på detta har förbättringsförslag tagits fram, redovisade i ett åtgärdsprogram.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för data-
insamling 
För att besvara de två första frågeställningarna har flera metoder använts. Fakta har 
inhämtats genom litteraturstudier, vilket gett insikt i historiken, samt en bild av dagens 
situation och kunskapsfront. Fallstudier har gjorts av tre flerbostadshusområden från 
miljonprogramsåren, där omfattande förändringar genomförts, för att undersöka 
åtgärderna. En representant för fastighetsägaren till respektive bostadsområde har 
intervjuats för att förmedla djupare kunskap om förändringarnas upplevda effekter. 
Intervjuerna har utförts som informantundersökningar, då intervjupersonernas 
yttranden använts för att förtydliga fastighetsbolagens arbete och situationen i området 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012). Riktad öppen intervju har valts 
för att ge intervjupersonerna möjlighet att resonera kring sådant de anser relevant 
(Alvehus, 2013). Därigenom kan områden tidigare okända för undersökningen 
uppmärksammas. Svar från boendeundersökningar genomförda i bostadsområdena har 
införskaffats från fastighetsägarna för att skapa en mångsidig bild.  

Ett åtgärdsprogram har utarbetats baserat på resultaten som framkommit genom 
besvarande av arbetets två första frågeställningar. Åtgärder som ansetts effektiva för att 
förbättra hållbarheten och attraktiviteten har redovisats och utformats generellt för att 
vara tillämpbara på flerbostadshusområden från miljonprogramsåren. 

2.3 Valda metoder för datainsamling och arbetsgång 
I ett tidigt skede kontaktades tre fastighetsbolag vars områden ansågs lämpliga för 
fallstudier, där specifika fall får representera verkligheten (Ejvegård, 2009). Fall-
studierna har genomförts genom litteraturstudier och intervjuer. 

Litteraturstudier av böcker, vetenskapliga rapporter och broschyrer har utförts och 
objektiviteten har ifrågasatts. Uppslag till nya referenser har hittats i redan inhämtat 
material. Tidigare forskning har sammanställts för att koppla arbetet till ett 
sammanhang. Då nyare litteratur behandlar färskare publikationer utan att viktig fakta 
förbises, har denna ansetts mer tillförlitlig än äldre litteratur. (Ejvegård, 2009) 
Ursprungskällan har uppsökts för att undvika att innebörden går förlorad (Alvehus, 
2013). Dokument från när områdena byggdes samt rörande framtidsplaner har 
införskaffats genom regionarkiv, stadsarkiv, samhällsbyggnadskontor samt fastighets-
ägare.  Informationssökningen har pågått under hela arbetsprocessen. Hyresgästunder-
sökningar genomförda av fastighetsägarna till bostadsområdena har studerats för att 
uppmärksamma hyresgästers attityder till förändringarna. 
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Intervjupersoner väl insatta i det undersökta kontaktades. Arbetet presenterades och tre 
intervjuer planerades in med två veckors mellanrum för att ge tid för transkription och 
förberedelser inför nästkommande intervju. Inför intervjuerna studerades tillgänglig 
information om områdena. Baserat på detta, tillsammans med bakgrundsinformation 
om miljonprogrammet, formulerades intervjufrågor. Dessa skickades till respektive 
intervjuperson innan mötet. Innan intervjuerna besöktes områdena för att få en 
överblick. Öppna intervjuer genomfördes för att få utförliga svar och nyanserade 
beskrivningar. Intervjuerna genomfördes i konferensrum hos respektive fastighets-
ägare, varade mellan en och två timmar och ljudupptagning gjordes. Följdfrågor ställdes 
för att styra intervjun och fördjupa intervjupersonens resonemang. Transkriptioner 
gjordes då de anses som krav för att kunna pröva intervjuers tillförlitlighet. Dessa har 
skickats till intervjupersonerna för godkännande, eftersom det anses viktigt att båda 
parter är överens om vad som framkommit. (Lantz, 2013) 

Transkription av intervjuerna var första steget i analysen. Därefter bearbetades 
insamlad information för att klargöra samband. Efter detta komprimerades materialet 
utan att den ursprungliga innebörden förvanskades. Empirin kopplades till teorin genom 
diskussion, för att upptäcka samband. När det väsentliga hämtats ur materialet och ett 
tydligt resultat framkom ansågs analysen slutförd. (Alvehus, 2013) 

2.4 Trovärdighet 
Intervjuer samt studie av litteratur och hyresgästenkäter har tillsammans stärkt samband 
samt skapat bättre trovärdighet och en mer allsidig bild av det undersökta. Vissa menar 
att flera metoder och olika källor kan ge en icke sammanhållen bild (Alvehus, 2013). 
Dock speglar detta verkligheten, då boende, fastighetsägare, allmänhet och media kan 
ha skilda åsikter. Källorna har därför granskats kritiskt. Ambitionen har varit att endast 
använda tillförlitliga källor och då webbsidor och broschyrer använts har ett källkritiskt 
angreppssätt antagits. Primärkälla har uppsökts för att stärka arbetets reliabilitet. En 
strävan har varit att hitta nyligen publicerade källor, men gällande historik anses äldre 
källor vara tillförlitliga. Valda teorier anses ha ett starkt samband till frågeställningarna, 
vilket ökar validiteten. 

För att bekräfta att information som framkommit under intervjuerna är korrekt har dessa 
spelats in och transkriberats. Transkriptionerna har sedan skickats till intervju-
personerna för godkännande. Inspelning kan göra att intervjupersonen inte vågar öppna 
sig (Alvehus, 2013). Detta har dock inte upplevts vara ett problem, då de intervjuade 
agerat oberört. Neutrala och icke-ledande frågor har ställts. Valda intervjupersoner 
arbetar som kommunikatörer eller projektledare på fastighetsbolagen och anses ha god 
kunskap om bolagets arbete och de aktuella bostadsområdena. 
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3 Teoretiskt ramverk 
Nedan presenteras valda teorier, vilka anses relevanta för att uppfylla arbetets mål. 

3.1 Hållbar utveckling 
EU har en långsiktig strategi för hållbar utveckling, där socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt perspektiv bildar en helhet. Förnyelsebar energi, hälsa, integration och 
hushållning av naturresurser nämns. (Miljö- och energidepartementet, 2014) Även 
Sveriges regering arbetar med hållbar utveckling, där bland annat stadsutveckling samt 
vatten- och energianvändning prioriteras (Miljö- och energidepartementet, 2015). 
Hållbart förnyelsearbete av bostadsområden kräver en helhetssyn där problem angrips 
på flera fronter samtidigt (Boverket, 2005).  

3.1.1 Ekologiskt perspektiv 

Stora miljövinster kan göras i befintlig bebyggelse (From, 2011). Hushållning med 
energi och vatten ställs som tekniska egenskapskrav på byggnader 
(Socialdepartementet, 2010). Energianvändningen ska begränsas utan att utseende, 
kulturvärde eller tekniska egenskapskrav förvanskas (Boverket, 2011a). I God bebyggd 
miljö anges att användningen av förnyelsebara energikällor ska öka.  Energi- och 
vattenanvändningen ska vara effektiv, resurssnål och på sikt minska. 
(Miljödepartementet, 2012) EU:s energieffektiviseringsdirektiv ställer krav på 
installation av individuell mätare för fjärrvärme, el och varmvatten, om det anses rimligt 
ur ekonomisk och teknisk synpunkt, vid mätarbyte eller vid större renoveringar. 
Slutanvändaren ska kunna se sin energiförbrukning. (Europaparlamentet och rådet, 
2012) År 2016 kommer detta implementeras i svensk lagstiftning (Miljö- och 
energidepartementet, 2014).  

3.1.2 Ekonomiskt perspektiv 
Investeringar som krävs i miljonprogrammets byggnader är kostsamma, men leder ofta 
till lägre drifts- och underhållskostnader samt högre intäkter. Energieffektiviserings-
åtgärders lönsamhet blir större ju högre byggnadens ursprungliga energiförbrukning är. 
Det är ofta osäkert hur lönsam en åtgärd verkligen är, särskilt när det gäller oprövad 
teknik. Energieffektiviseringsåtgärder är tids- och kunskapskrävande. (Högberg, 2012) 
Det kan finnas stora ekonomiska och energimässiga vinster i att samordna åtgärder 
(Ryding, 2012). Lönsamheten ökar då energibesparande åtgärder samordnas med 
planerat underhåll (Warfvinge & Kling, 2012). Komponenter bör ej bytas i förtid då 
detta innebär högre livscykelkostnad (Boverket, 2004).  

Fastighetsägare bör ha en helhetssyn och tänka långsiktigt (Warfvinge & Kling, 2012).  
Uteblivna åtgärder kan resultera i framtida högre drifts- och underhållskostnader samt 
höga vakanstal och sänkta hyresnivåer. (Blomé, 2012) Icke företagsekonomiskt 
lönsamma åtgärder kan vara samhällsekonomiskt lönsamma, då social eller 
miljömässig påverkan räknas in (Lind, 2012). Projekt som kombinerat fysiska och 
sociala åtgärder har visats lönsamma. (Blomé, 2010) Förnyelseprojekt med fokus på 
sociala aspekter, samarbete med externa organisationer och boendeinflytande kan få 
följande effekter: 
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• Sänkta underhållskostnader på grund av minskad kriminalitet. 

• Förbättrat rykte, vilket innebär lägre vakansnivå. 

• Bättre relation mellan personal och boende, vilket ökar effektiviteten. 

• Socioekonomiska vinster, såsom minskad kriminalitet och arbetslöshet samt 
bättre skolresultat. 

• Höjd trivsel för hyresgäster och personal. 

(Boverket, 2010)  

Både fastighetsägare och boende tjänar på övergång från varmhyra till kallhyra med 
individuell mätning om förbrukningen minskar, då både hyran och kostnaderna för 
energi sänks, och hyresgästen själv kan påverka förbrukningen. (Högberg & Lind, 
2011) Individuell mätning och debitering (IMD) har visats bidra till minskad 
energiförbrukning då hyresgästerna beteende ändras (Högberg, 2011).  

3.1.3 Socialt perspektiv 
Det är svårt, men möjligt, att bryta segregation med fysisk planering (Lilja & Pemer, 
2010). Begreppet socialt hållbar stadsutveckling definieras som utveckling och arbete 
som minskar boendesegregation och ökar integration. Det räcker inte att förnya ett 
bostadsområde, hänsyn måste även tas till samband mellan stadsdelar. Kollektivtrafik 
och mötesplatser kan binda ihop områden. Förbättrade förutsättningar för möten och 
förflyttning antas minska socioekonomisk boendesegregation. (Boverket, 2010)  

Människor flyttar oftast inte på grund av otrivsel, utan som ett steg i bostadskarriären 
(Fransson & Magnusson, 2000). Segregation beror oftare på utflyttade än inflyttade, 
och varierad bebyggelse kan på sikt bidra till minskad segregation. Detta, då större 
variation av hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer lockar fler målgrupper. 
Redan bosatta ges även möjlighet till bostadskarriär inom området. (Boverket, 2010) 
Att en medelklass växer fram i området minskar utanförskap och negativ ekonomisk 
utveckling (Fell, Quaderi, Lahdenperä, & Guizana, 2014). Stora satsningar kan leda till 
förbättringar då människor påverkas av områdets sociala situationen (Lind, 2012).  

Ombyggnationsprocesser bör göras med kontinuerlig kommunikation samt i samråd 
med och med hänsyn till boende, då trivseln och ansvarskänslan ökar (Reppen & Vidén, 
2006). Social utveckling främjas genom fysisk upprustning som anpassas efter boende 
och deras ekonomiska situation, kompletteras med identitetsstärkande åtgärder, samt 
förbättring av områdets rykte och sättet det framställs i media. Blandad bebyggelse med 
olika funktioner bör eftersträvas, då det leder till mer levande områden. Om boende 
anställs som arbetskraft kan deras stolthet för området förbättras (Boverket, 2010). Vid 
renovering kan långtidsarbetslösa anställas. Detta kan dock vara problematiskt då 
arbetslösheten inte löses på sikt och byggnationsarbete är kvalificerat. (Lind, 2012) 
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3.2 Attraktivitet 
Begreppet attraktivitet kan beskrivas som hur en plats upplevs och vad den har att 
erbjuda boende och besökare (Atkinson et al., 2013). Bostaden används alltmer till att 
uttrycka identitet och livsstil (Lilja & Pemer, 2010). Höjd bostadsstandard och stabil 
hyresnivå ökar attraktiviteten (Vidén, 2012). För att bedöma om ett boende är attraktivt 
måste dock mer än själva bostaden utvärderas. Närhet till service, transport, grön-
områden samt områdets placering i staden, närområdets utformning, områdets rykte och 
boendesammansättning anses viktigt. (Forslund & Kihlberg, 2014). Dessutom bör 
området vara helt och rent (Boverket, 2005). Stadsutveckling påverkar attraktiviteten 
eftersom utveckling leder till förbättring. Hållbar utveckling kan också öka 
attraktiviteten. (Hedenfelt, 2013) Företag med miljöprofil kan locka miljömedvetna 
hyresgäster och därmed innebära en konkurrensfördel (Högberg, 2012). 

På grund av sociala problem och perioder med höga vakanstal anses vissa flerbostads-
husområden från miljonprogramsåren oattraktiva (Boverket, 2005). Många i miljon-
programmets flerbostadshusområden trivs med sitt boende, men i media förmedlas ofta 
en dyster bild. Denna har blivit vedertagen och delas av människor som aldrig besökt 
områdena. (Melchert, 2006) Kommuner har ofta fyllt tomma lägenheter i flerbostads-
husområden från miljonprogramsåren genom blockuthyrning, vilket försämrat ryktet 
ytterligare.  Områden kan göras mer attraktiva genom fysiska förändringar, såsom 
rivning av delar av områdena, ekonomiska förändringar, såsom sänkt hyra samt sociala 
förändringar, såsom bättre gemenskap mellan boende, ökat boendeinflytande eller 
ändrad boendesammansättning. (Forslund & Kihlberg, 2014)  

3.3 Förtätning 
Sedan slutet av 1970-talet har förtätning använts för att motverka boendesegregation 
(Boverket, 2010). De som argumenterar mot förtätning anser att trafikproblem och 
markpriser skulle öka, samt att transporterna inte skulle minska då avstånd till 
grönområden ökar. (Hansen et al., 2004) Dessutom kan karaktärsdrag i den bebyggda 
miljön förvanskas (Kristensson, 2012). Rymligheten är en uppskattad kvalitet som 
riskerar att gå förlorad vid förtätning (Kristensson & Laurell, 2007). 

Vissa menar att förtätning av städer skulle minska transporter (Hansen, Kai, Jørgensen, 
& Ringö, 2004). Redan etablerad infrastruktur finns (Schulz, Jivén, Malmqvist, 
Stenberg, & Särnbratt, 2004) och underlag för kollektivtrafik och service förbättras. Ur 
hållbarhetssynpunkt är förtätning bra, då det främjar resurssnål tillväxt. (Boverket, 
2010) Genom att bygga igen mellanrummen till stadskärnan kan stadsdelar 
sammanlänkas (Boverket, 2005). Kompletterande bebyggelse kan placeras på stora 
öppna ytor eller längs med ödsliga stråk för att öka tryggheten (Schulz et al., 2004). 
Även om rekordårens storskaliga bostadsområden är tätbefolkade finns ofta goda 
förutsättningar till förtätning, då det finns outnyttjade ytor. I storskaliga bostads-
områden är hyresrätt ofta dominerande upplåtelseform och genom förtätning kan ett 
bredare utbud av lägenhetsstorlekar, upplåtelseformer och bostadstyper skapas. 
Dessutom kan storskaligheten i miljön brytas ner med kompletterande bebyggelse och 
större estetisk variation skapas. (Boverket, 2010)  
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3.4 Trygghet och trivsel 
Trygghet är en viktig faktor för den sociala hållbarheten och attraktiviteten (Hedenfelt, 
2013). Det kan ses som en persons upplevelse av säkerhet, och grundas på personens 
egna föreställningar, sociala ställning, upplevelser och vistelsemiljö. Ett tryggt område 
bör vara bra upplyst och planeras inbjudande för vistelse, då befolkade platser anses 
trygga. God överblickbarhet gynnar den sociala kontrollen, och inbrottsskydd samt hur 
väl områden förvaltas anses viktigt. (Eriksson T. , 2010) 

Åtgärder gällande utemiljö och trygghet värderas mycket högt av boende i miljon-
programsområden (Boverket, 2008). Tryggheten i ett bostadsområde beror till stor del 
på den fysiska utformningen, i form av skala och avgränsning. Utrymmen utan insyn 
upplevs otrygga. Den sociala situationen utanför och i bostadsområdet är också en 
viktig faktor. Trygghetskänslan och trivseln gynnas av att boende känner delaktighet i 
vad som händer i närområdet, vilket även stärker sociala band mellan grannar. (Olsson 
et al., 1997) För att göra utemiljön tryggare och mer attraktiv har odlingsmöjligheter i 
närområdet visats positivt (Delshammar, 2012). 

Många entréer i miljonprogrammets byggnader är anonyma och icke inbjudande. De 
behöver rustas upp och belysningen ses över. Trapphus kan göras tryggare och 
trevligare genom bättre belysning och dagsljus. Vissa parkeringsgarage är svåra att 
överblicka, upplevs otrygga och ger upphov till vandalism och stölder (Reppen & 
Vidén, 2006). Dessa kan göras tryggare genom bättre belysning och ljusare 
färgsättning. Tryggheten i källare och vindsutrymmen kan förbättras genom att 
utrymmen sektioneras, funktioner flyttas till markplan eller genom bättre belysning 
(Schulz et al., 2004).  

I många miljonprogramsområden upplevs hållplatser för kollektivtrafik otrygga, då de 
är placerade i utkanten. Detta kan åtgärdas genom att vegetation tas bort eller bättre 
belysning installeras. Orienteringsmöjligheten är viktig för tryggheten, samt ett lokalt 
torg eller köpcentrum. Trygghetsgrupper, som kan utgöras av boende i området, har 
visats förbättra tryggheten då de identifierar otrygghet bidrar till rörelse i området. 
(Schulz et al., 2004)  

3.5 Varsamhet 
Byggnader ska vårdas och underhållas med hänsyn till områdets karaktär samt 
byggnadernas värden och karakteristiska drag. Vissa byggnadskrav kan frångås med 
hänsyn till varsamhet.  (Socialdepartementet, 2010) I God bebyggd miljö anges att 
bebyggelse med kulturhistoriska, historiska och arkitektoniska värden ska brukas och 
vidareutvecklas (Miljödepartementet, 2012). Bebyggelse äldre än 75 år anses ofta 
kulturhistoriskt värdefull, vilket inte är lika tydligt för nyare bebyggelse.  Rekordårens 
flerbostadshusområden är unika jämfört med övrig bebyggelse. Värden i rekordårens 
bebyggelse kan visas i bland annat storskaligheten, trafikplaneringen, det industriella 
byggandet, byggnadernas placering, avsaknaden av variation, fasadernas konsekventa 
formspråk, bra planlösningar, grönytor och framställningen i media. (Melchert, 2006)  

Vissa förespråkar rivning av rekordårens bebyggelse, men möjligheter och kvaliteter 
bör tillvaratas, och områdena renoveras varsamt. Dock kan rivning i mindre omfattning 
vara befogat. (Vidén, 2012) Att bevara byggnaderna är ofta fördelaktigt ur ekonomisk 
och ekologisk synpunkt (Reppen & Vidén, 2006).  
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Inför förändringsarbete bör en förundersökning göras för att få insikt i bebyggelsens 
kvaliteter samt tekniska, estetiska och ekonomiska förutsättningar. Åtgärder som 
innebär framtida ökat underhållsbehov bör undvikas (Reppen & Vidén, 2006) och 
förändringar bör kunna återställas. Risken finns att kvaliteter och karaktärsdrag går 
förlorade vid större ombyggnationsprojekt. Motsättningar mellan bevarande och 
attraktivitetshöjande åtgärder samt anpassning efter dagens standard kan förekomma. 
(Vidén, 1999b) 

3.6 Sammanfattning av valda teorier och koppling till fråge-
ställningar 

För att skapa hållbar utveckling måste hänsyn tas till sociala, ekonomiska och 
ekologiska aspekter. Uppsatta miljömål är viktiga att sträva mot, men samtidigt måste 
ekonomiska avväganden göras. Förändringar av bebyggd miljö kan medföra risk att 
värden går förlorade. Arbete med socialt hållbar utveckling kan medföra att 
samhällsekonomiska vinster överstiger företagsekonomiska förluster. Sociala åtgärder 
är viktiga eftersom god gemenskap och vårdad utemiljö anses viktigt för attraktiviteten, 
tryggheten och trivseln.  

Stadsodling har visats skapa attraktiva utemiljöer då tryggheten samt den sociala och 
ekologiska hållbarheten ökar. Den socialt hållbara utvecklingen främjas då fler 
målgrupper lockas till området. Omfattande åtgärder kan medföra höjd hyra, vilket för 
vissa hyresgäster innebär minskad attraktivitet. Däremot anser många hyresgäster en 
högre standard attraktivt. Ökad attraktivitet gynnar den ekonomiska hållbarheten, då 
lägre vakansnivåer innebär högre intäkter. 

Om stadsdelar sammanlänkas genom förtätning kan områdens attraktivitet och trygghet 
öka. Vid förtätning kan även den sociala stadsutvecklingen gynnas om mer varierad 
bebyggelse och varierade upplåtelseformer skapas. Att förtäta områden med redan höga 
exploateringstal kan medföra att grönområden går förlorade, vilket kan påverka ett 
områdes attraktivitet negativt. Konflikter kan också uppstå mellan bevarandevärde och 
förnyelse.   
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4 Empiri 
Empirin är inhämtad genom fallstudier av tre flerbostadshusområden från miljon-
programsåren.  

4.1 Brogården i Alingsås 
AB Alingsåshem är Alingsås allmännyttiga bostadsbolag och äger 3300 bostäder (AB 
Alingsåshem, u.å.-a). Ett av deras bostadsområden är Brogården, byggt åren 1971-1973 
(BEEM-UP, 2013), strax utanför Alingsås centrum. Området är uppbyggt av 16 tre- till 
fyravånings lamellhus, placerade kring gårdar (AB Alingsåshem, 2013). För 
planbeskrivning från år 1972 för Brogården, se bilaga 19.  

 

 
Bild 2. Illustrationskarta Brogården. AB Alingsåshem. 

Innan ombyggnationen var fasadteglet söndervittrat, stamrenovering behövdes och 
energiförbrukningen var hög. Regionmuseum Västra Götaland ansåg dock att 
Brogården var kulturhistoriskt värdefullt. (AB Alingsåshem, 2013) Genom att behålla 
betongstommen gynnades den ekologiska hållbarheten (Sveriges Radio, 2015b). 
Ombyggnationsprojektet pågick åren 2008-2014 (AB Alingsåshem, 2015). 
Renoveringen utfördes med passivhusteknik och utfackningsväggarna och fönstren 
byttes. Frånluftsventilationen ersattes med ett till- och frånluftssystem med värme-
återvinning. De tidigare indragna balkongerna ersattes med utanpåliggande för att 
eliminera köldbryggor. (BEEM-UP, 2013) Detta medförde att lägenhetsytan ökade, 
vilket möjliggjorde tillgänglighetsanpassning av samtliga lägenheter. I och med 
hissinstallation blev 60 procent av lägenheterna fullt tillgängliga. Två- och tre-
rumslägenheter var överrepresenterade, men genom ombyggnationen skapades fler 
större lägenheter. Ljudisolerande åtgärder utfördes och ljusrelästyrd LED-belysning 
installerades i trappuppgångarna. IMD av el och varmvatten installerades. (AB 
Alingsåshem, 2013) Dessutom ges hyresgästerna energispartips. Förbrukningen av 
varmvatten har minskat med 13 procent och energianvändningen för hushållsel med 37 
procent. (BEEM-UP, 2013) Energiåtgången för uppvärmning minskade med 75-85 
procent (Sveriges Radio, 2015b).  
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Bild 3. Brogården innan renovering. Foto: Patrik Skoglöw. 

 

 
Bild 4. Brogården under renovering. Foto: AB Alingsåshem. 
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Genom EU-projektet BEEM-UP har hushåll i en byggnad intervjuats efter ombygg-
nationen. Majoriteten är nöjda med den nya hyran i förhållande till standarden. Hälften 
av de intervjuade är nöjda med inomhusklimatet. Endast en tredjedel av de tillfrågade 
tycker att införandet av IMD påverkat deras beteende. Övriga ansåg att de redan hade 
låg förbrukning eller att kostnaden är låg. (Delft University of Technology, 2014) 

Fastighetsvärdet har ökat markant i och med ombyggnationen, som beräknas vara 
lönsam tio år från färdigställandet på grund av minskade drift- och underhållskostnader. 
(AB Alingsåshem, 2013) Det blev mer ekonomiskt lönsamt att bevara stommen än att 
bygga nytt, då renoveringen av varje lägenhet kostade 1,4 miljoner kronor jämfört 2 
miljoner för nybyggnation. (Sveriges Radio, 2015b) Alingsåshem anser att samtliga 
nödvändiga åtgärder bör samordnas om hållbara bostäder ska uppnås (Odegren, 2012).  

 

 
Bild 5. Brogården efter renovering. Foto: AB Alingsåshem. 

 

Alingsåshem har tagit emot hundratals studiebesök samt medverkat i forskningsarbeten 
för att sprida erfarenheterna från Brogården (AB Alingsåshem, 2013). Kompletterande 
bebyggelse planeras på parkeringsytor i Brogården, se bilaga 20. Området ska förtätas 
med 200 lägenheter fördelade i varierade boendeformer (AB Alingsåshem, 2015). I 
Alingsås råder bostadsbrist, särskilt gällande hyresrätter (Kommunstyrelsen, Alingsås, 
2015).  
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4.1.1 Intervju med kommunikatör på AB Alingsåshem 
Genom BEEM-UP har inspiration fåtts från andra bolag, och renoveringsarbetet i 
Brogården har utvärderats och dokumenterats. Passivhusteknik valdes då Alingsåshem 
genom tidigare renoveringsarbeten insett att traditionella metoder ger begränsad 
energieffektivisering. Innan förnyelseplanering påbörjas analyserar Alingsåshem det 
aktuella områdets själ, kvaliteter och brister. Hänsyn tas även till hyresgästernas 
betalningsförmåga. Om ingen renovering gjorts beräknades Brogården i framtiden gå 
med förlust på grund av höga vakansnivåer, minskad attraktivitet och sänkta hyror till 
följd av sämre standard. Brogården fungerade bra socialt innan renoveringen, men den 
tekniska livslängden hade gått ut och underhållet var eftersatt. Alingsåshem ansåg inte 
att kollektivtrafiken till Brogården behövde förbättras. 

 

 
Bild 6. Brogården innan renovering. Foto: AB Alingsåshem. 

 

Den första renoverade byggnaden i Brogården fungerade som pilotprojekt där nya 
tekniker prövades. Där nåddes inte energimålen först, vilket berodde på för hög 
tilluftstemperatur. Detta upptäcktes och systemet kalibrerades, vilket innebar bättre 
inomhusklimat och ekonomiska besparingar. Då byggnaderna i Brogården är liknande 
och arbetssättet partnering använts, har samma lösningar kunnat appliceras på samtliga 
byggnader, och effektivisering och teknikutveckling möjliggjorts. På de sista fyra husen 
installerades solceller, men bidrag krävs för att få lönsamhet i investeringen.  
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Alingsåshem eftersträvar integrerade tillgänglighetslösningar. De indragna entréerna 
flyttades ut i fasad och marken höjdes. Alla lägenheter är tillgängliga, men med hänsyn 
till ekonomin installerades inte hiss i alla trapphus. Det anlades taktila stråk längs med 
gångvägarna i området och energieffektiv, god belysning installerades. Tillfällighets-
parkeringsplatser förlades intill husen. Hyresgästerna behöver numera en elektronisk 
tag för att öppna dörren till de utrymmen vederbörande har tillgång till. Införandet av 
IMD av varmvatten har inte inneburit förväntad minskning, eftersom de boende inte 
har tillräckliga incitament till sänkt förbrukning. 

Alingsåshem menar att god kommunikation förenklar processer. Brogårdsbladet eta-
blerades tidigt som informationskanal och en visningslägenhet iordningställdes, där 
workshops och möten hölls, och boende genom öppet hus kunde se hur renoveringen 
skulle bli. Hyresgästerna deltog i ombyggnationsprocessen genom att ge synpunkter 
gällande boendemiljön. Stadsodling och en samvarolokal som hyresgästerna kan låna 
har införts. Allt detta har medfört bättre gemenskap i bostadsområdet. 

Efter ombyggnationen flyttade 56 procent av hyresgästerna tillbaka och det var inte 
svårt att fylla resterande lägenheter. Tillbakaflyttningen blev inte 100 procent, då 
antalet lägenheter minskade från 299 till 269 på grund av sammanslagningar, vissa 
valde att flytta till andra boenden eller tyckte att hyran blev för hög. Hyrorna har höjts 
med i genomsnitt 37 procent, beroende på om lägenheten är fullt tillgänglig samt 
hyresgästens el- och varmvattenförbrukning. 

 

 
Bild 7. Brogården efter renovering. Foto: AB Alingsåshem. 
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Brogården har uppmärksammats medialt, men inget liknande projekt har ännu 
genomförts. Alingsåshem framhåller vikten av holistiskt tänkande, kommunikation och 
att samordnade åtgärder är ekonomiskt lönsamt. Det långsiktiga tidsperspektivet, 
partnering och en tydlig strategi har också varit nyckelfaktorer för ett lyckat slutresultat. 
I och med framtidsplanen för Brogården ska gångstråket genom området bli mer livligt, 
och en elbilspool är planerad. (J. Bengtsson, personlig kommunikation, 27 februari, 
2015) 

4.2 Hässleholmen i Borås 
AB Bostäder i Borås, hädanefter benämnt Bostäder, ägs av Borås Stad och är stadens 
främsta kommunala bostadsföretag (AB Bostäder i Borås, u.å.-a). Bostäder förvaltar 
7400 lägenheter.  I Hässleholmen finns 2000 av dessa, mestadels två- och tre-
rumslägenheter, fördelade i punkthus och trevånings lamellhus. (AB Bostäder i Borås, 
u.å.-b) För handlingar från år 1966 rörande Hässleholmens bebyggelse, se bilaga 22. 

Bostäder stödjer föreningsliv riktat till unga (AB Bostäder i Borås, u.å.-c). De erbjuder 
även ungdomar som bor i deras områden sommarjobb som fastighetsskötare (AB 
Bostäder i Borås, 2015b). På Hässleholmen finns mötesplatsen VI Hässleholmen där 
boende kan umgås, få hjälp med arbetssökande eller använda internet (Borås Stad, 
2015b). I Hässleholmen finns även stadsodlingsytor som har rustats upp och ett nytt 
område för odling har skapats. Bostäder har genom deltagande i SABO:s 
energiutmaning sänkt energiförbrukningen i sitt bestånd med 13,3 procent från år 2009 
till år 2014 (AB Bostäder i Borås, 2015a). På bolagets webbsida erbjuds hyresgästerna 
energispartips (Allmännyttan, u.å.).  

 

 
Bild 8. Hässleholmen i Borås. Foto: Ulf Celander (MA Arkitekter). 
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4.2.1 Intervju med projektledare/arbetsledare Miljö & Teknik på AB 
Bostäder i Borås 
Genom SABO har Bostäder skapat kontakter, och studiebesök görs för att få inspiration 
till kommande projekt. Genom att vara affärsmässiga och erbjuda lägenheter i olika 
prisklasser skapas attraktiva bostadsområden. Redovisningsplanen som används utgår 
från byggdelars livslängd, vilket Bostäder anser utgör incitament till att sätta in hållbara 
komponenter. Bostäder bestämmer omfattningen av renoveringsprojekten utifrån varje 
byggnads specifika behov och dess hyresgästers betalningsförmåga.  

För ett miljonprogramsområde på Rydsgatan i Brämhult togs beslutet om rivning, då 
lägenheterna var små, hade dålig tillgänglighet och planlösning samt höga radonhalter. 
Byggnaderna ersätts med tre flerbostadshus samt en radhuslänga. I miljonprograms-
området Hässleholmen har vissa byggnader fått nya tak, nymålade fasader, upp-
fräschade entréer och balkonger. Stambyte och badrumsrenovering har också påbörjats. 
På Tunnlandsgatan i Hässleholmen, finns åtta punkthus. I fyra av husen ska renovering 
påbörjas, och det undersöks vad som är möjligt att utföra. Åtgärder som framkommit 
är fönsterbyte och eventuellt tilläggsisolering samt injustering av ventilation för att 
minska energibehovet. 

 

 
Bild 9. Illustration av punkthusen på Tunnlandsgatan i Hässleholmen innan renovering.                   

(MA Arkitekter). 
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I två av de andra punkthusen på Tunnlandsgatan har allt utom betongstommen rivits. 
Installationernas livslängd hade nått sitt slut, byggnaderna hade fuktproblem och var 
ineffektiva ur energisynpunkt. Husen ska få ändrade planlösningar och byggas på med 
två våningar. Ursprungliga balkonger ska ersättas med utanpåliggande för att eliminera 
köldbryggor. Bostäder vill med projektet skapa mer blandad boendesammansättning 
genom att öka tillgängligheten och variationen av lägenhetsstorlekar samt höja 
områdets status. Efterfrågan på större lägenheter är stor och Bostäder vill möjliggöra 
bostadskarriär inom området. Projektets kostnad ska bäras av hyresökningen. Hyran 
kommer att bli 1265 kronor per kvadratmeter och år, att jämföra med nybyggnations-
hyra som är 1450 kronor och bolagets normalhyra som är 950 kronor. Byggnaderna ska 
bli lågenergihus, och energiförbrukningen beräknas minska med 59 procent, då 
solcellsproduktion på fastigheten är inkluderad. Bostäders nyproducerade lägenheter 
blir snabbt uppbokade, vilket tyder på hög attraktivitet, dock råder bostadsbrist i Borås. 

 

 
Bild 10. Illustration av punkthusen på Tunnlandsgatan i Hässleholmen efter renovering.                  

(MA Arkitekter). 
 

Bostäder anser att helhetssynen är en framgångsfaktor. Utförs flera åtgärder samtidigt 
kan stora energibesparingar göras. Vissa fasader får inte förvanskas och väggarna kan 
därför inte tilläggsisoleras på traditionellt vis. Det finns dock projekt där energi-
användningen har halverats, men byggnadens karaktär ändå bevarats. Klimatskals-
åtgärder som utförs för hela beståndet är fönsterbyte och tilläggsisolering, om möjligt. 
Gällande installationssystem byts fläktar, pumpar, värmeväxlare, undercentraler och 
ventilationssystem kontrolleras. Injustering av värmesystem och uppkoppling mot styr- 
och reglersystem för prognosstyrning sparar energi, och förbrukningen övervakas.  
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All nybyggnation är lågenergihus och IMD för kall- och varmvatten installeras, vilket 
gett 30-35 procents besparing. Även på Distansgatan i Hässleholmen kommer IMD 
installeras för kall- och varmvatten. Solcellspaneler ska monteras på byggnaderna på 
Tunnlandsgatan och Rydsgatan. Där installeras förutom kall- och varmvattenmätning 
även elmätare. Hyresgästerna kan se förbrukningen på räkningen varje månad, men det 
är tänkt att de i framtiden ska kunna se det på sin TV.  

Den åtgärd som Bostäder anser mest lyckad är badrumsrenovering, då standarden höjs 
för hyresgästen och avloppen blir åtgärdade. I samband med stamrenovering byts även 
rören i köket och hyresgästerna erbjuds nytt kök. Fönsterbyte är en annan framgångsrik 
åtgärd. Alla dessa åtgärder innebär standardhöjningar, vilket medför att bolaget kan 
höja hyran, dock inte mer än hyresgästerna klarar av. Detta innebär att alla 
standardhöjande åtgärder bolaget vill genomföra inte är möjliga. Lägenheterna 
tillgänglighetsanpassas efter gällande krav. 

Närmiljön fräschas upp och görs mer tillgänglig i samband med renoveringsarbetena, 
och tryggheten anses viktig. Bolaget arbetar även med god belysning och växtlighet. 
Avstängning av oanvända garageplan har diskuterats för att öka tryggheten. Bostäder 
har satt perforerad plåt på cykelgarage, vilket skapar god översiktlighet. I källare och 
på vindar installeras närvarostyrd LED-belysning, vilket minskar energiförbrukningen 
och ökar tryggheten. 

Bostäder har en social hållbarhetsutvecklare, som samarbetar med socialkontoret och 
Borås Stad. Han samarbetar med hyresgästföreningen och hyresgästerna i utvecklings-
projekt i stadsdelarna. De sociala problem Bostäder ser är främst utanförskap och 
segregation. De anser att boendesegregation inte kan byggas bort, utan att andra 
åtgärder krävs. Det Bostäder kan göra är att hålla efter byggnaderna och ta bort klotter. 
Vid genomförande av projekt anses kommunikation med hyresgästerna i ett tidigt skede 
viktigt. Bolaget fångar upp synpunkter från hyresgäster och personal i områdena, och 
hyresgästenkäter genomförs. Hyresgästerna kan påverka material och andra val i sin 
egen lägenhet. Dock bestäms åtgärdernas omfattning av Bostäder. Erfarenhetsåter-
föring från projekt görs genom utvärdering. Bostäder kommer avyttra 600 lägenheter i 
Hässleholmen under hösten 2015, för att få in en annan hyresvärd i området, då de 
själva är dominerande. (K. Jordansson, personlig kommunikation, 12 mars, 2015)  
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4.3 Gårdsten i Göteborg 
Gårdsten är beläget utanför Göteborg och byggdes åren 1969-1972. Gårdstensbostäder 
bildades år 1997 och ägs av Förvaltnings AB Framtiden som ingår i Göteborgs Stad. 
Gårdstensbostäder förvaltar 2700 hyreslägenheter i Gårdsten. (Gårdstensbostäder AB, 
u.å.-a) För Stadsfullmäktiges handlingar från 1967 rörande Gårdstens exploatering, se 
bilaga 24. Under mitten av 1990-talet ansågs Gårdsten vara ett av Sveriges mest slitna 
och sämst underhållna bostadsområden (Gårdstensbostäder AB, 2014). Gårdstens-
bostäder har ett pågående samarbete med Västtrafik, vilket har förbättrat kollektiv-
trafiken (Gårdstensbostäder AB, u.å.-b). De erbjuder sina hyresgäster en elbilspool 
(Gårdstensbostäder AB, u.å.-c), samt lokaler och aktiviteter (Gårdstensbostäder AB, 
u.å.-d). 

 

 
Bild 11. Gårdsten efter renovering. Foto: Gårdstensbostäder AB. 

 

Västra Gårdsten renoverades i två etapper. Solhus 1 pågick åren 1998-2000 och Solhus 
2 färdigställdes år 2003. Loftgångshusen fick solfångare på taken. Sockel, vägg och tak 
tilläggsisolerades, fönster byttes och styr- och reglersystem samt närvarostyrd 
belysning i gemensamma utrymmen installerades. (Gårdstensbostäder AB, 2004) 
Tvättstugorna flyttades från källarplan till marknivå, då de upplevts otrygga och mörka. 
I lamellhusen installerades värmeåtervinning i ventilationssystemen, och balkongerna 
på loftgångshusen glasades in för att förvärma luften och minska värmeförluster. 
(Nordström, 1999) Energianvändningen minskade med 47 procent och hyrorna höjdes 
med sju procent. (Byman & Jernelius, 2012). För att undvika förtida underhåll byts inte 
fungerande komponenter (Gårdstensbostäder AB, 2011). Sedan år 1997 har hyres-
gästerna blivit mer nöjda med sitt boende, och fastighetsägarbetyget ökat 
(Gårdstensbostäder AB, u.å.-e). År 2013 var 80 procent av hyresgästerna nöjda med 
servicen och 75 procent med bostaden och närmiljön (Gårdstensbostäer AB, u.å.f).  
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Bild 12. Loftgångshus i västra Gårdsten innan renovering. Foto: Gårdstensbostäder AB. 

 

 

Bild 13. Solhusen i västra Gårdsten efter renovering. Foto: Gårdstensbostäder AB. 

 

För att minska områdets sociala problem infördes en uthyrningspolicy som exkluderade 
socialbidragstagare som hyresgäster. Detta fick en del negativ medial uppmärksamhet. 
Dessutom reserverades majoriteten av de nyrenoverade lägenheterna i Solhusen till 
hyresgäster utifrån. Hyresgäster med missbruksproblem eller inblandning i kriminalitet 
blev vräkta för att öka tryggheten och trivseln i området. (Samuelsson, 2004)  
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Gårdstensbostäder anställer långtidsarbetslösa genom social upphandling och erbjuder 
lärlingsplatser (Ali, 2014). Bolaget har även en enhet förmedlar arbeten till arbetslösa 
hyresgäster (Gårdstensbostäder AB, u.å.-g). År 1997 var åtta verksamhetslokaler i 
området uthyrda, år 2010 hade antalet ökat till 60 (Byman & Jernelius, 2012). 
Gårdstensbostäders arbete har lett till minskad kriminalitet och arbetslöshet i jämförelse 
med liknande områden i Göteborg (Lind, 2012). Åtgärderna som gjorts i Gårdsten har 
år 2014 visats vara både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamma (Lind, 
2014).  

4.3.1 Intervju med kommunikatör på Gårdstensbostäder AB 
Gårdsten byggdes som tre delområden, östra, västra och norra Gårdsten. Förutom 
hyresrätter finns i norr byggnader som ägs av en bostadsrättsförening och i öster radhus 
och småhus. Värdet på radhusen har ökat i takt med att Gårdstensbostäders fastighets-
värde ökat. År 2006 färdigställdes parhus med äganderätt i östra Gårdsten. Efter det har 
även bostadsrätter byggts i närheten och i västra Gårdsten har villor uppförts. 

Gårdstensbostäder har inte haft några egentliga förebilder för projekten. Utvecklingen 
har skett dynamiskt under hela processen och medarbetarna har bidragit med idéer. 
Bolaget går sedan år 2006 med vinst, och sedan år 2007 har de inte haft långvariga 
vakanser. Gårdstensbostäder anser att ett hållbart bostadsområde kräver mer än eko-
logiskt byggande. Att skapa bättre framtidsutsikter för unga anses viktigt. De anordnar 
sommarjobb för ungdomar och anordnar aktiviteter tillsammans med flera samarbets-
partners. I Gårdstensbostäders styrelse sitter hyresgäster för att främja medbestämm-
andet. 

Förr skämdes människor över att säga att de bodde i Gårdsten, medan många nu är 
stolta över sitt område, vilket tyder på ökad attraktivitet. Att ta hand om hyresgästerna, 
hantera felanmälningar och renovera byggnaderna anses viktigt för att öka 
attraktiviteten. När Gårdstensbostäder tog över området var andelen anmälda brott lika 
hög som för Göteborg som helhet. År 2014 har kriminaliteten mer än halverats i 
Gårdsten, medan nivån är relativt konstant i Göteborg, se figur 2.  

 

 

 
Figur 2. Anmälda brott per 1000 invånare. (Gårdstensbostäder AB, 2014). 
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Gårdstensbostäder tror att den minskade kriminaliteten beror på ökad attraktivitet och 
bolagets sociala engagemang. Klotter saneras inom 24 timmar, men är inget stort 
problem i området. Den tidigare uthyrningspolicyn är borttagen och numera finns en 
gemensam policy i koncernen, som gör att Gårdstensbostäder inte helt kan utesluta 
socialbidragstagare.  

Tekniska åtgärder har gjorts för att öka tryggheten i området. Hyresgästerna har egna 
passerbrickor som endast öppnar dörren till de utrymmen vederbörande har tillgång till. 
Gårdstensbostäder har även en servicefunktion kallad Trygghetsgruppen, dit hyres-
gästerna kan ringa. Trygghetsgruppen kan vara snabbt på plats och ökar trygghets-
känslan i området. Utöver detta driver Gårdstensbostäder brottsförebyggande råd, som 
har kontakt med skola, privata fastighetsägare i området samt polis.  

Genom Solhus 1 blev tre gårdar med 255 lägenheter ombyggda. Vakansnivån var innan 
renoveringen hög, och 20-25 procent flyttade senare tillbaka. Loftgångshusen står på 
pyloner och det var tidigare öppet in till gårdarna, vilket skapade vindbyar. För att 
motverka detta byggdes utrymmet igen med växthus och tvättstugor. Dessutom gjordes 
målning och uppfräschning. Innan projektets början informerades hyresgästerna om 
ombyggnationen, delvis då bolaget ville få hyresgästerna engagerade i arbetsgrupper. 
Under projektet anordnades workshops och en visningslägenhet. Dit bjöds hyres-
gästerna för att ta del av det tänkta resultatet, samt ge synpunkter. IMD av el, värme 
och kall- och varmvatten installerades. Idag har nästan alla lägenheter i Gårdsten IMD 
av dessa medier. Hyresgästerna kan se sin förbrukning och har tillgång till energi-
spartips på Gårdstensbostäders webbsida. Enligt Michael Pirosanto, tillförordnad VD 
för Gårdstensbostäder, sparas ungefär tolv miljoner kronor per år med IMD och invest-
eringen är intjänad på ungefär fem år. 

I Solhus 1 blev total energibesparing 40 procent. Flera byggnader i området har fått 
solceller och Gårdstensbostäder planerar att bygga ännu fler på resterande tak i västra 
Gårdsten samt på ett tomt garagetak. Dock anser de att bidrag krävs för lönsamhet i 
solcellsinvesteringar. Sedan år 2009 köper Gårdstensbostäder AB endast vindkraftsel 
till fastighets- och hushållsförbrukning. 

I östra Gårdsten revs två byggnader för att göra plats för småhus. Byggnaderna var i 
dåligt skick och det fanns sociala problem. Vissa byggnader blev terrasserade, vilket 
skapade unika lägenheter med stora terrasser. Hyresgästerna hade ingen återflyttnings-
rätt, utan blev erbjudna nyrenoverade lägenheter i annan del av området. Lägenheterna 
som blev över hyrdes sedan ut på marknaden. 

Stadsmuseet och stadsbyggnadskontoret var med vid bedömningen av vad som var 
kulturhistoriskt värdefullt i Gårdsten. Vissa originalmaterial har bevarats, medan andra 
bytts ut. Gårdstensbostäder anser att det finns ett visst bevarandevärde, men att det är 
viktigare att underhålla byggnaderna. Lägenheterna i Gårdsten har inte blivit total-
renoverade. Åtgärderna är behovsstyrda och sker ofta efter påverkan från hyresgästen. 
Gårdstensbostäder har valt att göra stamrenovering, då stambyte är kostsamt och 
obekvämt för hyresgästerna. När behov funnits bland befintliga hyresgäster har 
lägenheter slagits ihop för att skapa större variation av lägenhetsstorlekar. Hyresgäster 
som har behov av tillgänglighetsanpassning får det. Går inte lägenheten att anpassa 
måste hyresgästen flytta, men i området finns seniorbostäder. I utemiljön har lekplatser 
gjorts tryggare och mer tillgängliga. Ett outnyttjat parkeringshus har byggts om till 
företagscentra och ett annat har delvis gjorts om till konferenslokal. 
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Bild 14. Östra Gårdsten innan renovering. Foto: Gårdstensbostäder AB. 

 

 

Bild 15. Östra Gårdsten efter renovering. Foto: Gårdstensbostäder AB. 
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När Gårdsten övertogs sänktes hyrorna med 5,3 procent för att skapa en positiv bild i 
media. Gårdstensbostäder har sedan dess fortsatt med imagearbetet. De anser att efter 
en negativ nyhet krävs tre positiva. Gårdstensbladet går ut till alla hyresgäster en gång 
per månad, med information om händelser i området.  

Gårdstensbostäder är förebild för andra företag gällande socialt arbete. De tar emot 
studiebesök och projekten i Gårdsten är beskrivna i flera broschyrer. De har även varit 
delaktiga i EU-projekt, vilket möjliggjort kunskapsspridning. Bolaget anser att fler 
borde följa deras arbete. I visionen för Gårdsten år 2025, se bilaga 25, ska större 
variation av boendeformer skapas genom förtätning. Villor, hyreslägenheter, radhus, 
generationsboende och seniorboende är planerade samt fler solcellspaneler. Ytterligare 
en lekplats samt odlingslotter ska iordningställas. Då Gårdstensbostäder äger 85 procent 
av alla lägenheter i området och endast förvaltar hyresrätter ser de behov av mer 
blandade upplåtelseformer. (A. Caspersson, personlig kommunikation, 25 mars, 2015) 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Bolagens förutsättningar skiljer sig åt, då de förvaltar olika antal områden och bostäder. 
Även områdena har olika förutsättningar, idag finns dock inga vakanser. Samtliga bolag 
betonar vikten av holistisk syn, liksom sambanden av ekologiska, ekonomiska och 
sociala aspekter för lyckad hållbar renovering. Alingsåshem och Bostäder anser det 
lönsamt att samordna åtgärder. Alla bolag har långsiktiga perspektiv, dyra investeringar 
har eller beräknas bli lönsamma på sikt och vikten av hänsyn till och god dialog med 
boende betonas. Alingsåshem undersöker bebyggelsens värden innan byggstart, och 
både de och Bostäder tar hänsyn till hyresgästers betalningsförmåga. Samtliga lyssnar 
till sakkunnigas åsikter gällande bevarandevärde. 

I Hässleholmen och Gårdsten fanns sociala problem innan renoveringen, till skillnad 
från i Brogården. I Gårdsten har sociala problem minskat markant. Samtliga bolag 
erbjuder hyresgäster gemensamhetslokaler och utför tillgänglighetshöjande åtgärder, i 
olika omfattning. De arbetar dessutom med trygghetshöjande åtgärder. Stadsodling 
finns eller ska införas i alla områden. Gårdstensbostäder och Bostäder sanerar klotter 
fortast möjligt för att hålla miljön hel och ren. Gårdstensbostäder har arbetat med att 
förbättra kollektivtrafiken, och elbilspool finns i Gårdsten och planeras i Brogården. 

På Rydsgatan i Brämhult och i delar av Gårdsten bedömdes byggnaderna inte lämpliga 
att bevara. I Brogården och på Tunnlandsgatan i Hässleholmen har betongstommen 
behållits. I övrigt renoveras bestånden av samtliga bolag och byggnadernas energiför-
brukning har minskat i olika omfattning. I Brogården har lägenheterna fått 
nybyggnadsstandard, vilket även planeras för punkthusen på Tunnlandsgatan i 
Hässleholmen. I resterande bestånd i Hässleholmen görs löpande renoveringar. Även i 
Gårdsten utförs underhåll vid behov. 

Samtliga bolag investerar i förnyelsebar energi, men Gårdstensbostäder och Alingsås-
hem anser att ekonomiska bidrag krävs för lönsamhet. Gårdstensbostäder köper 
dessutom vindel. Samtliga fastighetsbolag har installerat IMD samt värmeåtervinning i 
ventilationssystemen vilket lett till minskad förbrukning. Alingsåshem och Bostäder 
anser det viktigt att kontrollera och injustera tekniska system. Samtliga bolag har gjort 
studiebesök hos andra företag i samband med renoveringsprojekten. I Gårdsten och 
Brogården planeras förtätning med kompletterande bebyggelse för att skapa variation 
av boendeformer och lägenhetsstorlekar. I Hässleholmen kommer istället lägenheter 
avyttras för att blanda ägandet i området.
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5 Analys och resultat 
Teori och empiri jämförs i analysen, och därefter besvaras frågeställningarna med 
tonvikt på ett åtgärdsprogram. 

5.1 Analys 
Samtliga bolag har långsiktiga perspektiv, vilket är nödvändigt för att se företags-
ekonomisk lönsamhet av omfattande renoveringsåtgärder. Långsiktig syn medför även 
incitament till att installera hållbara komponenter, vilket är ekonomiskt och ekologiskt 
lönsamt. På grund av olika förutsättningar har bolagen angripit ombyggnationsarbetena 
olika. Alingsåshem och Bostäder betonar vinster vid samordning av åtgärder, alltså 
gynnas ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Idag har inga av områdena vakanser, vilket 
tyder på hög attraktivitet. Dock råder bostadsbrist, vilket gör attraktiviteten svår-
bedömd, men boendeenkäter har använts om möjligt. 

Alla tre bolag poängterar vikten av hänsyn till och kommunikation med boende, vilket 
främjar social hållbarhet och attraktivitet. Avvägande måste göras mellan standard-
höjande åtgärder och rimlig hyreshöjning. För att främja social hållbarhet bör hyres-
gäster kunna bo kvar efter ombyggnationsarbeten. Gårdstensbostäders tidigare uthyrn-
ingspolicy har bidragit till förbättrad social situation, men är inte socialt hållbar, då 
problem inte löses på sikt. Alingsåshem arbetar inte med media i samma utsträckning 
som Gårdstensbostäder, vilket kan bero på att Brogården inte haft problem med dåligt 
rykte. Trygghetshöjande åtgärder och stadsodling har genomförts eller planeras i 
samtliga områden, och bidrar till förbättrad social situation och attraktivitet. 
Tillgänglighetshöjande åtgärder och ombyggnation till fler större lägenheter gör 
områden mer attraktiva för fler målgrupper och bidrar till blandad boendesamman-
sättning, vilket främjar social hållbarhet. Samma fördelar kan uppnås med förtätning, 
vilket planeras i Gårdsten och Brogården.  För att göra outnyttjade parkeringsytor mer 
trygga, och på så sätt främja social hållbarhet, har bolagen ökat insynen, och planerar 
eller har förändrat användningsområde. Gårdstensbostäder och Bostäder sanerar klotter 
omgående för att hålla bostadsområdet helt och rent, vilket ökar attraktiviteten. 
Samtliga bolag har installerat bättre och närvarostyrd belysning för att öka tryggheten. 
Detta främjar även ekologisk och ekonomisk hållbarhet då energibesparingar görs. 
Gårdstensbostäder arbetar med att förbättra kollektivtrafiken för att höja attraktiviteten. 

Samtliga bolag har sänkt energiförbrukningen, vilket gjort byggnaderna mer hållbara 
ur ekologisk och ekonomisk synpunkt. Det har visats möjligt, men svårt att bevara 
karaktären då större förändringar görs. Brogårdens siluett är densamma som tidigare, 
men på nära håll upplevs byggnaderna förnyade. I Gårdsten har vissa material bytts 
eller målats över, vilket till viss del förändrat karaktären. Detta kan anses positivt då 
människor uppskattar helt och rent, men negativt då en del av det kulturhistoriska värdet 
går förlorat. Med tanke på kritiken som riktats mot ”turn-aroundprojekt” är det viktigt 
att hänsyn tas, så att karaktärsdrag inte förvanskas. 

Bolagen har fått sätta energiminskningsmålen i relation till rimliga hyreshöjningar med 
hänsyn till hyresgästernas betalningsförmåga. Dock krävs omfattande åtgärder för att 
nå halveringsmålet, vilket innebär att den ekonomiska aspekten begränsar den eko-
logiska hållbarheten. Alla bolag bidrar till ökad andel förnyelsebara. IMD ger energi-
besparingar, vilket styrks av resultat i Hässleholmen och Gårdsten. Det är anmärknings-
värt att varmvattenförbrukningen inte minskat särskilt mycket i Brogården. Det kan 
bero på att kallvattnet inte mäts, eller att hyresgästerna i Brogården inte anser sig ha 
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lika stora incitament till att spara som hyresgästerna i Gårdsten och Hässleholmen, då 
de är mer betalningsstarka. IMD bidrar till ökad medvetenhet om energiförbrukningen, 
vilket tillsammans med energispartipsen bolagen erbjuder, bidrar till hushållning med 
resurser och mer ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.  

Det är både ekologiskt och ekonomiskt fördelaktigt att behålla betongstommen och 
andra fungerande byggdelar vid omfattande ombyggnationsprojekt, vilket styrks av 
samtliga bolag. Rivning, vilket gjorts av Bostäder och Gårdstensbostäder, kan göras 
som sista utväg om byggnaden inte anses ekologiskt eller ekonomiskt hållbar att bevara. 
Vid val mellan stambyte eller stamrenovering måste fastighetsägaren göra ett 
ekonomiskt avvägande. Att kontrollera och injustera system sparar energi, vilket 
gynnar ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Pilothuset i Brogården gav erfarenheter 
som effektiviserade och förbättrade tekniska lösningar, vilket är både ekonomiskt och 
ekologiskt gynnsamt. Erfarenhetsåterföring är viktigt, då hållbarheten främjas om 
tidigare misstag ej behöver upprepas. 

5.2 Hur kan flerbostadshusområden från miljonprogrammet 
göras mer attraktiva? 
Aktivt arbete med att sprida en positiv bild av området har visats förbättra ryktet och 
därmed attraktiviteten. Förändringar i utemiljön bör göras i samråd med boende, vilket 
ökar deras känsla av delaktighet, och medför att utemiljön blir utformad efter deras 
preferenser. Boendeinflytande gällande närmiljön ökar attraktiviteten. Det är viktigt att 
se över tryggheten och transportmöjligheterna i området och ett brett utbud av 
fritidsaktiviteter i närområdet anses också attraktivt. Förtätning med kompletterande 
bebyggelse kan stärka band till stadskärnan och intilliggande områden. 

Genom blandad bebyggelse med varierande lägenhetsstorlekar, upplåtelse- och 
boendeformer och ökad tillgänglighet attraheras fler målgrupper. Att öka bostädernas 
standard utan att höja hyresnivån alltför mycket ökar attraktiviteten. Dessutom kan 
attraktiviteten höjas då företag profilerar sig som hållbara. 

5.3 Hur kan flerbostadshusområden från miljonprogrammet 
göras mer hållbara? 
Energi- och resursbesparande åtgärder och investering i förnyelsebar energi bör utföras, 
samtidigt som hänsyn måste tas till kulturhistoriskt värde. Detta för att främja den 
ekologiska hållbarheten. 

Den sociala hållbarheten gynnas av god kommunikation med och hänsyn till boende. 
Åtgärder som bidrar till förbättrad gemenskap, fler människor i rörelse i området och 
minskad brottslighet ökar tryggheten, vilket gynnar den sociala hållbarheten. Att 
anordna sysselsättning för boende, samt ökat utbud av upplåtelseformer, boendeformer 
och lägenhetsstorlekar bidrar till att främja den sociala utvecklingen. Alla åtgärder bör 
göras med hänsyn till hyresgästers betalningsförmåga. 

Att främja den sociala hållbarheten kan leda till samhällsekonomiska vinster. Genom 
att ha ett långsiktigt perspektiv kan företagsekonomiska vinster göras på sikt. Minskad 
energianvändning, att bevara fungerande byggdelar och samordna fler åtgärder främjar 
den ekonomiska hållbarheten. 
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5.4 Hur skulle ett åtgärdsprogram för flerbostadshusområden 
från miljonprogrammet kunna se ut med utgångspunkt i håll-
barhet och attraktivitet? 
Åtgärdsprogrammet nedan kan anses generellt och tillämpbart på 
flerbostadshusområden från miljonprogramsåren. Dock måste anpassning göras efter 
det aktuella områdets specifika förutsättningar. Alla åtgärder bör göras med hänsyn till 
byggnadernas och områdenas karaktär och kulturhistoriska värden. Det är viktigt att ha 
en holistisk syn för att uppnå hållbara och attraktiva områden. 

 

Övergripande arbetssätt  

Förundersökning – Se över vad som kan bevaras och vad som behöver åtgärdas eller 
bytas, samt undersök ekonomiska möjligheter. 

Långsiktiga kalkyler – Se till långsiktiga effekter och framtida samhällsekonomiska 
vinster. Många dyra investeringar ger företagsekonomiska vinster på sikt.  

Bevara fungerande byggdelar – Det är ofta mer ekonomiskt och ekologiskt lönsamt 
att behålla de byggdelar som uppfyller sin funktion. 

Samordna åtgärder – Vinster görs då flera åtgärder genomförs samtidigt. Koncentrera 
åtgärderna till ett område åt gången. 

Arbeta med media – Ett områdes dåliga rykte kan förbättras genom att en positiv bild 
förmedlas i media. 

Erfarenhetsåterföring – Dokumentera arbetet för att kunna föra vidare positiva och 
negativa erfarenheter. Detta kan exempelvis ske genom deltagande i forskningsprojekt. 
Lärdomar kan dras från egna tidigare projekt eller genom studiebesök hos andra 
fastighetsägare. Pilothus kan användas, då liknande åtgärder ska utföras på flera 
byggnader, för att utveckla tekniker.  

 

Trivsel och kommunikation 

Hänsyn till boende – Majoriteten av hyresgästerna bör ha möjlighet att bo kvar efter 
förnyelsearbeten. Boendeinflytande ger hyresgäster möjlighet att påverka sin 
boendemiljö och känna delaktighet. 

Kommunikation med boende – Projektet bör förankras hos hyresgästerna. De bör 
känna delaktighet i och förståelse för förnyelsearbetet. Nyhetsbrev och workshops är 
exempel på kommunikationsmedier.  

Visningslägenhet – Vid större renoveringsarbeten kan en visningslägenhet 
iordningställas, där möten kan hållas och hyresgästerna få inblick i förväntade resultat 
och möjlighet att ge synpunkter. 
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Mötesplatser – Gemensamhetslokaler, torg och rum i utemiljön främjar grann-
gemenskap och medför rörelse i området. 

Stadsodling – Stadsodling uppskattas ofta av hyresgäster och bidrar till en bättre social 
sammanhållning i området. 

Helt och rent  – Klotter bör saneras omgående och byggnader och utemiljö underhållas. 

Sysselsätta hyresgäster – Att förmedla arbeten, anordna aktiviteter och engagemang i 
ungdomsverksamhet främjar den sociala hållbarheten. Social upphandling kan 
användas för att ge hyresgäster arbete. 

 

Trygghet 

Belysning – Belysning i närmiljön och gemensamma utrymmen bör ses över och 
innebelysning bör vara närvarostyrd. 

Trygghet i källare och på vind – Stora vinds- och källarutrymmen bör sektioneras. 
Tvättstugor eller andra funktioner förlagda i källare kan flyttas upp i markplan. 

Lås – Hyresgästen bör ha en personlig nyckel som endast ger tillgång till dennes 
källare, trappuppgång, tvättstuga och vind. 

Trygghetsgrupp – En trygghetsgrupp som rör sig i området och finns tillgänglig ökar 
trygghetskänslan.                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Områdesövergripande åtgärder 

Kompletterande bebyggelse – Genom förtätning kan områden byggas samman och en 
mer intressant miljö med mer blandad bebyggelse och större variation i boende- och 
upplåtelseformer skapas. Möjlighet till bostadskarriär inom området främjas. 

Variation av lägenhetsstorlekar – Genom kompletterande bebyggelse eller ombygg-
nation av befintligt bestånd kan variation av lägenhetsstorlekar skapas. 

Tillgänglighet – Utomhus kan åtgärder som att plana ut marken, göra entréer mer 
lättillgängliga, skapa taktila stråk, placera ut sittbänkar och anlägga parkeringar 
närmare byggnaderna göras. Inomhus kan trösklar tas bort, badrummen göras större 
och hiss installeras.  

Se över parkeringsytor – Genom ökad insyn i parkeringsanläggningar förbättras 
tryggheten. Tomma garage kan inhysa andra funktioner såsom företagsverksamhet. 
Outnyttjade parkeringsytor kan bebyggas eller täckas med solcellspaneler. 

Förbättra transportmöjligheter – Det bör vara enkelt att färdas med hållbara färd-
medel såsom kollektivtrafik. Elbilspool kan erbjudas. 
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Byggnadstekniska och energibesparande åtgärder 

Energispartips – Medvetna hyresgäster sparar mer energi. 

IMD – El, värme, varm- och kallvatten bör mätas och debiteras då detta ger bespar-
ingar.  

Förnyelsebar energi – Installation av solfångare och solcellspaneler ökar andelen 
förnyelsebara energikällor. Bidrag krävs dock i många fall för lönsamhet i invest-
eringen. Energi från förnyelsebara källor kan även köpas av elleverantören. 

Tilläggsisolering – Väggar, tak och grund bör tilläggsisoleras för att få bättre U-värde, 
minska energiförbrukning och ge ett bättre inomhusklimat. 

Balkonger – Åtgärda balkonger som utgörs av utkragande mellanbjälklag för att 
eliminera köldbryggor och skapa bättre inomhusklimat, antingen genom inglasning 
eller byte till utanpåliggande balkonger.  

Fönsterbyte – Fönster med höga U-värden bör bytas för att minska energiförluster och 
förbättra inomhusklimatet. 

Värmeåtervinning – I ventilationssystemet bör värmeväxlare installeras för att minska 
energibehovet för uppvärmning.  

Ljudisolering – För att förbättra innemiljön bör ljudisolerande åtgärder utföras. 

Injustering – Installationer bör injusteras och kontrolleras. Styr- och reglersystem samt 
prognosstyrning kan bidra till sänkt energiförbrukning. 

Stambyte eller stamrenovering – Uttjänta stammar måste åtgärdas. Valet mellan 
stambyte eller stamrenovering bör göras med hänsyn till ekonomiska förutsättningar. 

Rivning – Rivning kan utföras om byggnaden inte anses ekologiskt eller ekonomiskt 
hållbar att bevara. 

 

5.5 Koppling till målet 
Aspekter som gör områden mer attraktiva och hållbara beskrivs i svaren till de två första 
frågeställningarna. Svaren ökar förståelsen av förväntade resultat av de föreslagna 
åtgärderna. Dessa har sammanställts i ett koncist åtgärdsprogram som svar på den tredje 
frågeställningen. Förslagen är konkreta och åtgärderna bidrar till ökad attraktivitet och 
hållbarhet i flerbostadshusområden från miljonprogrammet. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Nedan diskuteras resultat och metodval. Arbetets begränsningar, slutsatser samt förslag 
till vidare forskning presenteras. 

6.1 Resultatdiskussion 
Ett åtgärdsprogram är framtaget och målet anses därför uppnått samt frågeställningarna 
välformulerade. Hållbarhet och attraktivitet är svårmätt, men tydliga indikationer har 
setts. Då fastighetsbolagen samordnat åtgärder har det varit svårt att utvärdera effekter 
av specifika åtgärder. Hänsyn måste tas till åtgärders samverkan.  

Användning av flera metoder styrker undersökningens trovärdighet. Fallstudierna har 
fått representera verkligheten, men försiktighet har vidtagits då resultat som fram-
kommer kan vara slumpmässigt. Dock anses resultatet trovärdigt, då det styrkts med 
teori. Fastighetsägarna arbetar aktivt med hållbarhet och attraktivitet. Arbetena i områd-
ena har utförts på olika sätt, vilket gjort att likheter och olikheter uppmärksammats. Två 
av områdena har fått positiv uppmärksamhet för utvecklingsarbetet. Av dessa anled-
ningar anses studieobjekten bra. Dock avslutades projektet i Brogården nyligen och 
projektet i Hässleholmen pågår, vilket begränsat möjligheten att utläsa långsiktiga 
effekter.  

Litteraturstudien anses valid då teorierna som ingår i arbetet grundats i frågeställ-
ningarna. Källorna anses trovärdiga då de mestadels består av vetenskapliga rapporter 
och böcker från relevanta utgivare, och primärkällor har uppsökts. Intervjupersoner 
som anses ha god kunskap om respektive bostadsområde och bolag har valts. Då dessa 
arbetar för fastighetsbolagen kan de vara partiska, men litteraturstudie, boendeunder-
sökningar samt teori bekräftar framkommen information. Boendeundersökningar som 
studerats är inte heltäckande, men ger en indikation. Intervjuerna har spelats in och 
transkriberats, och intervjupersonerna har fått möjlighet att bekräfta innehållet. Därför 
anses informationen tillförlitlig. Transkriptionerna har bifogats, vilket ökar trovärdig-
heten. Intervjupersonerna har getts frihet att utveckla resonemang, vilket inneburit att 
det bolagen anser viktigt framkommit. Därför anses resultatet grundat i verkligheten. 
Intervjufrågorna har grundats på arbetets syfte och mål, varför validiteten anses stark. 

Genom analys har slutsatser dragits och kopplingar gjorts mellan områdena, samt till 
teorin, vilket styrkt reliabiliteten. Åtgärderna i åtgärdsprogrammet har nämnts av flera 
fastighetsägare, eller av en, men då styrkta med teori. Resultatet har sammanställts i ett 
åtgärdsprogram, vilket anses tillämpbart på flerbostadshusområden från miljon-
programsåren. Åtgärdsval måste utgå från det aktuella områdets förutsättningar, vilket 
även styrks av Boverket (2015b). Gårdstensbostäder har fokuserat på social hållbarhet 
och attraktivitet, vilket skapat hållbarhet och attraktivitet. Alingsåshem har i Brogården 
lyckats med detsamma, men har fokuserat på den ekologiska aspekten. Hänsyn måste 
tas till ekonomin, som i slutändan styr vilka åtgärder som är genomförbara. Detta visar 
att hållbarhet och attraktivitet kan uppnås på olika sätt, men att olika problem bör 
angripas med olika åtgärder.  
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6.2 Metoddiskussion 
Metoden fallstudie anses lämplig då ambitionen varit att införskaffa fördjupad kunskap 
om hållbarhets- och attraktivitetshöjande åtgärder. Genom undersökning av tre 
områden har en helhetsbild skapats, då informationen kopplats områden emellan samt 
till teorin och sedan analyserats, varpå slutsatser dragits. Mer välgrundat resultat kunde 
fåtts om fler områden undersökts, vilket valdes bort på grund av uppgiftens omfattning.  

Litteraturstudien var tidskrävande, då omfattande forskning gjorts inom ämnet. 
Ytterligare avgränsning av arbetet i tidigt skede hade hjälpt att minska omfattningen. 
Dock har en bred studie krävts för att besvara frågeställningarna, då de tre hållbarhets-
perspektiven och attraktivitet har tydliga samband. 

Intervjuarbetet påbörjades tidigt, innan teorin var sammanställd, vilket medförde att 
vissa frågor uppkom i efterhand. Dessa kunde dock besvaras senare via mail. 
Informationen från intervjuerna ansågs viktig, och tilläts styra arbetets innehåll. Då 
intervjupersonerna kan vara partiska kunde mer kritiska frågor ställts för större 
objektivitet. Intervjufrågorna skickades till intervjupersonerna på förhand, vilket 
medförde att samtliga var väl förberedda. Framkommen information varierade, trots 
styrning av intervjuerna, vilket kan bero på intervjupersonernas olika arbetsroller och 
företagens arbetssätt. Tydlig förbättring av intervjumetodiken gjordes från första till 
sista intervjun. En testintervju innan intervjuarbetet påbörjades hade därför varit bra, 
men valdes bort, då det ansågs svårt att hitta en lämplig intervjuperson. 
Transkriptionerna var ett bra sätt att påbörja bearbetningen av framkommen 
information samt gav förbättringsförslag till kommande intervjuer.  

Målet har varit att komma fram till konkreta förslag som kan öka attraktiviteten och 
hållbarheten i flerbostadshusområden från miljonprogramsåren. Genom valda metoder 
har målet uppnåtts, och de anses därför lämpliga.  

6.3 Begränsningar 
Endast tre fallstudier har genomförts, men då informationen som framkommit har 
kopplats fallstudier emellan samt till teorin anses resultatet vara allmängiltigt. Dock 
måste framtaget åtgärdsprogram anpassas efter varje områdes specifika förutsättningar. 
En detaljerad studie av det aktuella området måste göras för att undersöka vilka åtgärder 
som är lämpliga och på vilket sätt de kan införlivas. Åtgärdsprogrammet riktas främst 
till fastighetsägare, men åtgärderna är delvis baserade på hyresgästers åsikter. Servicen 
i området är en viktig faktor för attraktiviteten, men har inte behandlats i detta arbete. 

 

 

 

 

 

 



Diskussion och slutsatser 

35 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Många flerbostadshusområden från miljonprogramsåren anses oattraktiva, har sociala 
problem och är i behov av omfattande renovering för att göras ekonomiskt och ekolog-
iskt hållbara. Energieffektiviserande och resursbesparande åtgärder ökar möjligheten 
att nå miljömålen, då miljonprogrammets bostäder utgör en stor del av Sveriges totala 
bostadsbestånd. Dessutom görs ekonomiska och ekologiska vinster. Socialt arbete kan 
stärka områdens identitet, trevligare miljöer skapas och sociala problem minskar. 
Avväganden måste göras mellan lämpliga åtgärder och kostnader. Hållbarhetsarbete 
kan öka attraktiviteten, vilket bidrar till mer levande och trivsamma miljöer där fler vill 
bo. I förlängningen innebär detta lägre vakanstal och ökade ekonomiska vinster.  

Rekommendationerna baseras på slutsatser som dragits i arbetet, och redovisas i ett 
åtgärdsprogram, med konkreta förbättringsförslag som ökar attraktiviteten och hållbar-
heten i flerbostadshusområden från miljonprogramsåren. Förhoppningen är att fastig-
hetsägare och planerare ska se nytta i att använda åtgärdsprogrammet för att göra 
miljonprogramsområden mer hållbara och attraktiva. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Tekniken utvecklas kontinuerligt och därför krävs löpande undersökning av nya 
material, system och arbetsmetoder. Teknikutvecklingen kan nyttjas för att öka eko-
logisk och ekonomisk hållbarhet, vilket är nödvändigt för uppnå halveringsmålet av 
byggnaders energianvändning till år 2050. Renoveringsarbeten är kostsamma och med 
tanke på det stora antal byggnader från miljonprogramsåren som är i behov av 
renovering bör det undersökas hur detta kan göras mer ekonomiskt effektivt. 
Erfarenhetsåterföring mellan projekt bör göras mer effektiv och få större spridning.  
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Bild 8 Hässleholmen i Borås. Foto: Ulf Celander. MA Arkitekter. (u.å.). 
Våglängdsgatan. Hämtat från MA Arkitekter: 14 maj, 2015, från 
http://www.ma-arkitekter.se/?p=1586&cat_id=18 

Bild 9 Illustration av punkthusen på Tunnlandsgatan i Hässleholmen innan renovering.  
           (MA Arkitekter). 
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Bostadsbolag i Alingsås

AB Alingsåshem är det kommunala bostadsbolaget i Alingsås. Vårt uppdrag är att 
erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende.

Vi har en stor variation av boende för alla livets skeden och för alla plånböcker. Hos oss 
kan kunden välja att bo stort och naturnära eller litet mitt i stan - eller tvärtom. Vi har 
något som passar alla! I våra områden har kunden nära till det som är viktigt för att få 
vardagen att fungera; arbete, skolor, dagis, natur, bra kommunikationer.

AB Alingsåshem äger och förvaltar ca 3 300 lägenheter i Alingsås kommun. Vi omsätter 
210 mkr/år och har 34 anställda.

AB Alingsåshem är helt självfinansierat genom hyresintäkter. Bolaget erhåller inget 
ekonomiskt stöd från Alingsås kommun och dess invånare. De vinster som genereras 
återinvesteras till största del i verksamheten.

Vid all planering eftersträvas ett helhetstänkande och i beslutstagandet tar vi hänsyn till 
hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Den av styrelsen beslutade verksamhetspolicyn anger riktningen för verksamheten.

Alingsåshems verksamhetspolicy

Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, 
står i fokus för Alingsåshems verksamhet. Vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett 
hållbart samhälle.

Detta sker genom att:

• vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten

• vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och 
lämplighet

• vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser och ger 
kunden möjlighet att själv ta ansvar för sin resursanvändning.

Kvalitetsledningscertifierad 
enligt ISO 9001:2008

Miljöcertifierad enligt 
ISO 14001:2004

Arbetsmiljöcertifierad 
enligt AFS 2001:1

Platskarta Cookies Entreprenörsportal

Personnumme Lösenord:

Snabblogin till Mina sidor
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• vi arbetar med ständiga förbättringar och har en positiv syn på utveckling för att 
möta kundernas behov

• vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas 
trygghet, välbefinnande och hälsa

• vi formar en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra

• vi följer gällande lagstiftning

POSTADRESS

AB Alingsåshem
Box 146
441 23 Alingsås

BESÖKSADRESS

S Strömgatan 6 
Telefon:
0322 - 61 77 17 

ÖPPETTIDER

Besökstid: 
Vardagar 10-12
Telefontid:
Mån 10-12, 15-16.30
Tis-fre 10-12
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Nyhetsarkiv
Feb 11, 2015 

Sommarjobba hos oss!
Nu är det dags för dig som är ungdom och bor hos oss att söka våra populära sommarjobb som fastighetsskötare. 

Nytt för i år ar att du ansöker via ett webb-formulär.

Klicka här för att komma till ansökningssidan och läsa mer om tjänsten.
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Om oss

AB Bostäder i Borås är stadens största kommunala bostadsföretag. Vi grundades redan 1923 och är ett av landets äldsta 
allmännyttiga bostadsbolag. Vi ägs av Borås Stad och vår uppgift är att erbjuda ett rikt och varierat utbud av lägenheter i alla 
stadsdelar. 

Vi erbjuder boende för alla livets skeenden. Och för alla plånböcker. Hos oss kan kunden välja att bo stort och naturnära eller litet med 
citykänsla. Eller tvärtom. Vi har något som passar alla! I våra områden har kunden nära till det som är viktigt för att få vardagen att fungera; 
arbete, skolor, dagis, natur, bra kommunikationer. Det bästa boendet för boråsarna är vår vision. Därför utvecklar vi kontinuerligt våra 
bostäder och bostadsområden. Vi är också ett av företagen som bygger nya bostäder för framtidens Borås.

Vi vill se våra bostadsområden blomstra. Genom samverkan med andra aktörer arbetar vi med viktiga frågor som ger social, ekologisk och 
ekonomisk hållbarhet. Vi hjälper exempelvis idrottsklubbar och föreningar i deras ambition att ge barn och ungdomar som bor hos oss bra 
fritidsaktiviteter då vi ser att det minskar skadegörelse och ökar trivseln i området. Vi sponsrar också Elfsborg, Borås Basket samt BHC och 
vi ser till att skapa bra erbjudanden för våra kunder kring matcher som spelas på hemmaplan.

I våra 7 300 lägenheter bor cirka 13 000 personer. Vi har lokaler för verksamheter i våra bostadsområden. Vi omsätter 440 miljoner kronor 
per år och vi är 110 anställda.

Vår affärsidé: Vår uppgift är att erbjuda boråsarna ett rikt och varierat utbud av lägenheter i alla stadsdelar.

Vår värdegrund

Alla medarbetare på AB Bostäder arbetar efter samma gemensamma värdegrund. I den ingår att vi ska vara öppna och engagerade. Vi 
har också ett antal kärnvärden som vi alla ska leva efter och de ska påverka och avspegla sig i allt vi gör, både i stort som i smått.

• Proffsig.

• Kundorienterad.

• Ansvarsfull.

• Utvecklande.
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Hässleholmen

Hässleholmen är en av de två stadsdelarna i Borås där AB Bostäder har flest 
antal lägenheter. Lägenheterna ligger i långa trevåningshus och i höghus. På 
promenadavstånd finns kypesjöarna och flera vandringsleder. Här ligger 
också ett stort antal av våra studenlägenheter.

Du hittar våra lägenheter på Våglängdsgatan, Marklandsgatan, Kapplandsgatan, 
Solvarvsgatan, Distansgatan, Marklandsgatan och Tunnlandsgatan. De flesta av 
husen på Hässleholmen är byggda under 1960 och 1970-talet. Lägenheterna är i 
varierande storlek och i varierande standard.

Hässleholmen är ett av de områden där vi har satsat rejält på att förbättra 
boendemiljön de senaste åren. I ett stort projekt på Våglängdsgatan har vi bytt ut 
alla fasader, satsat på balkonger och uteplatser, bytt fönster och förbättrat 
ventilation med mera som en del i den energiutmaning vi deltar i.

I området hittar du våra studentlägenheter på Distansgatan.

Alla våra lägenheter på Hässleholmen (ej student) är anslutna till det stadsoptiska 
fibernätet SplitVision i Borås och du har möjlighet att fritt välja att teckna avtal 
bland de leverantörer av bredband, telefoni och på sikt också teve som ingår i 
SplitVisions tjänsteutbud.

På Hässleholmen finns ett av våra tre stadsdelstorg, Hässletorg. Här hittar du en 
Netto-butik, frisörer, pizzeria och medborgarkontoret VI-Hässleholmen samt 
bibliotek och Hässlehus Fritidsgård. På Kapplandsgatan finns Café Stången som 
drivs av boende för boende.

Det är tät busstrafik mellan Hässleholmen och Centrum. Klicka här för att öppna en 
extern länk till Västtrafiks sammanställning av busstidtabeller i Borås. För dig 
som pendlar har du nära påfarter på R40 oavsett om du ska till Göteborg eller 
Jönköping.

På flera håll i stadsdelen finns bastu och tennisbanor. Det är också nära till Boda 
idrottsplats.

Ledigt i Hässleholmen

1 Lägenheter

10Studentrum

0 Lokaler

Bostadsfakta
323 st 1 Rum Mer info

749 st 2 Rum Mer info

586 st 3 Rum Mer info

191 st 4 Rum Mer info

23 st 5 Rum Mer info

4 st 6 Rum Mer info

1 st 7 Rum Mer info

117 st 1 Rum student Mer info

9 st 2 Rum student Mer info

Så många år i bokön har i snitt behövts 
för att få en lägenhet i detta område. Visa

Bovärdar
Central felanmälan

Telefon 033-442200 

Solvarvsgatan 13-19

Solvarvsgatan 21-51

Solvarvsgatan 53-87

Solvarvsgatan 89-169

Våglängdsgatan 11-81

Våglängdsgatan 83-145

Distansgatan 3-13,39-57

Distansgatan 15-37

Distansgatan 59-77

Våglängdsgatan 151

Kapplandsgatan 28-44

Kapplandsgatan 14-18

Kapplandsgatan 20-26

Tunnlandsgatan 1-3

Tunnlandsgatan 5-9

Tunnlandsgatan 11-15

Marklandsgatan 1-29

Marklandsgatan 31-41

Marklandsgatan 65-85

Marklandsgatan 43-63
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Hållbarhet för AB Bostäder

Hållbarhetsfrågorna är i ständigt fokus hos oss på AB Bostäder. Hållbarhet för oss innefattar ekonomi, ekologi och socialt. Vi 
arbetar ständigt med förbättringar och insatser för att vår miljö och klimat ska ta så liten skada som möjligt av det vi gör. Och för 
att det vi bygger ska vara hållbart över tid.

Att arbeta utifrån ett hållbarhetsperspektiv innebär att vi arbetar för att minska vår påverkan på naturens resurser. Det innebär också att vi 
ger människor som bor hos oss en bra boendemiljö där de är trygga och mår bra.

En del i vårt hållbarhetsarbete är att vi har fokus på att minska vår energipåverkan. Vi bygger därför energisnåla hus samtidigt som vi ser 
till att renovera våra befintliga hus så att de blir mer energieffektiva. Vi byter fönster, tilläggsisolerar och arbetar med automatisk styrning av 
den energi som tillförs lägenheterna. I arbetet kör vi vi miljösnälla bilar, de flesta tankas med biobränsle eller diesel. De som rör sig i 
bostadsområdet drivs på el. Allt i enighet med vår energi- och vår miljöpolicy.

Vi arbetar också med att utveckla våra bostadsområden och göra det möjligt för våra barn och unga att växa upp i trygghet. Vi stöttar 
därför olika typer av föreningar i våra bostadsområden som har fokus på att erbjuda barn och unga ett rikt fritidsliv.
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Energi

Ladda ner som utskriftsvänlig pdf
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Ladda ner som pdf
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Vi-Hässleholmen
VI-Hässleholmens kontor ligger mitt på Hässletorg. Vi är till för alla boende på 
Hässleholmen samt att stödja och utveckla de sociala nätverket med utgångspunkt från de 
boendes egna behov.

Hos oss kan du bland annat
• få veta vilka aktiviteter som är på gång
• påverka ditt bostadsområde
• kopiera, scanna och faxa dokument
• låna dator med internet
• läsa tidningar, t.ex. Borås Tidning
• få hjälp med att fylla i blanketter
• kontakta olika myndigheter
• få hjälp med jobbansökan + CV
• hyra lokal
• hyra släpkärra
• träffa andra boende och ta en billig fika

Återkommande aktiviteter mellan kl. 16-18

Page 1 of 3Vi-Hässleholmen - Borås
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Kontakt

tisdagar: läxhjälp 16 år och uppåt 
onsdagar: samhällsinfo, hjälp med jobbsök 
torsdagar: språk-café 

Händer just nu
Ekonomisk rådgivning av Konsument Borås den 20/5 kl.16.00

HÄSSLEFESTEN 35 ÅR!!
Den 29-31 maj går Hässlefesten av stapeln, se bif. program.
Program Hässlefesten

Stadsdelsförvaltningen Öster
VI-Hässleholmen 
033-35 82 16

Områdeschef
Eva Aspman
0768-88 52 13

Enhetschef
Lena Westin
0768-88 82 16

Besöksadress
Våglängdsgatan 5 
Karta

Postadress
Borås Stad
Stadsdelsförvaltningen Öster
VI-Hässleholmen
501 80 Borås

Öppettider
---
Måndag 09.00-15.00
Tisdag 09.00-18.00
Onsdag 09.00-18.00
Torsdag 09.00-18.00
Fredag 09.00-15.00
Lördag Stängt
Söndag Stängt

12.00-13.00
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Mer information
Öppettider vecka 20:

månd.   9.00-15.00
tisd.       9.00-18.00
onsd.    9.00-12.00
tors-fre  stängt!

lunchstängt mån-tis kl.12-13 

Måndag 09.00-15.00
Lunchstängt 
varje dag
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Fakta om Gårdsten

Antal invånare: ca 8 500

Läge: 13 km nordost om Göteborgs centrum
Höjd över havet: 100 m
Kommunala hyreslägenheter i Gårdstensbostäders flerbostadshus: 2 734
Byggnadstid: 1969-1972
Gårdstensbostäder bildades: 1997
Gårdstensbostäder AB är helägt av Förvaltnings AB Framtiden som ingår i Göteborgs Stad

Övriga bostäder: Bostadsrätter i flerbostadshus 150 och i småhus 189. Äganderätt i småhus 120.
Under planering: Etapp 2 på Kryddhyllan - äganderätter av småhus i HSB, Riksbyggen och 
Egnahemsbolagets regi. Flerbostadshus vid Kaneltorget i PEAB och Bygg-Fast regi samt planering 
av nytt parkområde med odlingslotter på Kryddhyllan.
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Goda Torget
En idé om det Goda Torget, offentlig service (inkl. torg, handel och annan service)

Idag är Gårdsten en del av Göteborg. Här finns allt våra hyresgäster behöver inom räckhåll. Det 
som inte finns i själva Gårdsten är lättillgängligt tack vare goda kommunikationer med övriga 
Göteborg. 

Tillgång till affärer, service och mötesplatser är en viktig del i boendet. Vi är en aktiv fastighetsägare 
som genom vår förvaltning kunnat utveckla ett välfungerande centra i Östra Gårdsten med flera 
små torg med närservice som viktigt komplement.

Den lokala företagarföreningen är stark och Gårdstensborna är köptrogna och värnar om den lokala 
servicen.

Vad ska vi göra: Vad har vi redan gjort:
Medvetna val av nya butiker Sker kontinuerligt vid lediga lokaler
Samverkan med företagarna för ökad 
köptrohet i Östra Gårdsten

Kontinuerliga träffar företagare emellan

Utveckling av Kaneltorget stärker och får 
draghjälp från nybygget på Kryddhyllan

Samverkat för nystart av Kryddhyllan

Utveckling av ”Saffransområdets” hållplats till 
en god kommunikations- och mötesplats 

Arbete pågår

Utvecklingen av en aktiv företagarförening Kontinuerliga träffar företagare emellan
Marknader och loppmarknader i hyresgästers 
regi

Flera loppmarknader har arrangerats av och med 
hyresgäster. Både julmarknad och 
hantverksmässa har arrangerats av hyresgäster

Nystartat företag med butik för hushållsnära 
tjänster har gett nya jobb och utvecklad 
service i Gårdsten 
Samarbete med Västtrafik för ökad turtäthet 
och vidareutveck¬ade kommunikationer 
mellan Gårdsten och övriga Göteborg

Västtrafik har ökat turtätheten på 73:an med 50% 
och buss 173 körs lite längre under sommaren

Arbetet med att bygga ut och ihop Gårdsten, 
bland annat genom ”Porten till Gårdsten
Utvecklingen av gamla deponin, ihop med 
Göteborgs Stad, till ett spännande och 
dynamiskt verksamhetsområde

Detaljplan är nu framme och arbetet pågår inom 
staden för verksamhetsutveckling på deponin

Forts. Goda Torget - Välfärd

Arbetet sedan 1997 i Gårdsten har visat att segregationen kan brytas! Vi har tagit oss fram på 
vägen om ett Gårdsten med lika många som har arbete, lika god hälsovård och lika bra slutbetyg 
som övriga Göteborg, även om målen inte ännu är nådda.
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Gårdstensbostäder fick 1997 i uppdrag av ägarna att göra det möjligt för de boende att utveckla sin 
egen välfärd. De offentliga institutionerna i Gårdsten var otillräckliga. Vi förfogade inte heller själva 
över välfärdsfrågorna. Vi var beroende av det omgivande samhällets resurser för att nå resultat.

Välfärdsfrågorna utifrån ett jämställdhetsperspektiv, Gårdsten i förhållande till Göteborg är ännu mer 
aktuellt inför 2014. Välfärdsutvecklingen måste hålla en hög takt.

Ibland är vi i Gårdsten och Gårdstensbostäder utförare, men oftast är vår roll att tala i Gårdstens 
sak och vara en pådrivare för att åstadkomma förändring. En balansgång i vardagen i kombination 
med det dagliga arbetet. 

Tack vare nära samverkan med kommun, näringsliv och övriga intressenter har vi nu än mer lyckats 
integrera Gårdsten med övriga stadens liv och förutsättningar.

Så blev Gårdsten stadsdelen som lyfte sig själv i håret och en stadsdel där de unga har framtidstro.

Vad ska vi göra för Utvecklingen av 
vården:

Vad har vi redan gjort för Utvecklingen av vården:

Utvecklad boendeservice för äldre, med 
integrerad hemtjänst, enklare 
sjukvårdsservice, seniorverksamhet i 
Cen¬t¬rumhuset, liksom stadsdelens 
fixarverksamhet och Flexlinje

Full seniorverksamhet i Seniorlokalen varje dag, varje 
vecka året om. Integrerad hemtjänst finns i seniorhuset 
för de behövande i Gårdsten. Angereds Närsjukhus är 
under utveckling med både jour och specialistvård. En 
flexlinje med många turstopp i Gårdsten och en 50% 
förbättrad kollektivtrafik avseende turtäthet mellan 
Gårdsten och Angered. 

Utbyggnaden av Närsjukhuset i Angered Angereds Närsjukhus drivs i flera olika lokaler, ny 
byggnad beräknas stå klart 2011

Hälsotekets verksamhetsutveckling i 
Gårdsten

Hälsoteket har gympa för kvinnor en gång per vecka i 
Timjansgården, norra Gårdsten

Vidareutveckling av gymmets 
attraktivitet i samarbete med Idrott och 
föreningsförvaltningen (IOFF)
Etableringen av en lokal, offentlig 
vårdgivare, ungdoms¬mottagning, 
vårdscentral eller BVC

Avesina - mammografi för nordosts befolkning har flyttat 
in på Salviagatan

Friskvårdsaktiviteter genom samarbeten, 
till exempel generell friskvård, 
Sommarvarvet m.m

Gårdstensvarvet, löparvarv, har arrangerats under 2 år i 
samband med Gårdstensdagen

Vad ska vi göra för Utvecklingen 
av barnomsorg, skola och fritid:

Detta har vi gjort för Utvecklingen av barnomsorg, skola 
och fritid:

Vettiga fritidssysselsättningar till 
Gårdstens unga

Filmvisning hos Fritidsklubben Diamanten på fredagar. 
Skidresa varje sportlov. Seglarskola i samarbete med GKSS 
och Rotary Långedrag. Många jobbtillfällen till unga varje år

Hög nivå av godkända elever som 
lämnar skolan tack vare stöd till 
kommunala skolor i Gårdsten

 Gårdstensbostäder, Fastighetsägarna Göteborg samt 13 
företag satsar medel i stiftelsen Läxhjälpen till elever på ISG 
Gårdstensskolan. 

Liljewall Arkitekter, Boende Komfort, Balco, Gärde Wesslau 
Advokatbyrå, Kungälvs Rörläggeri, PEAB, Skanska Maskin, 
Primär Fasthetsförvaltning, Mårtensson & Håkansson AB, 
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Adolfssons Måleri AB, Skandiabevakning, Göteborg Eneergi 
och Cowi AB

Skolans föräldraförening och deras 
förebyggande arbete

Bolaget försöker kontinuerligt stödja föräldraföreningen i deras 
arbete. Under våren arrangerades tre föräldrautbildningar.

”Gårdstensbostäders 
skolstipendier” stimulerar skolans 
elever till goda prestationer

För 3:e året i rad delades stipendier ut till duktiga elever i juni 
2010

Dialog med skolan och stadsdelen 
om optimalt utnyttjande av 
idrottshallen

Sker kontinuerligt

Dialog med stadsdelen om 
Fritidsgårdens utveckling

Sker kontinuerligt

Cafédialogerna som källa till 
projekt och utveckling

Omfattande verksamhet av dialoger varje vecka, året runt

Vad ska vi göra för Utvecklingen av 
jobbskapande och arbetsförmedling:

Detta har vi gjort för jobbskapande och 
arbetförmedling:

Vår egenfinansierade jobbförmedling 
”Gårdstensbyrån”

Gårdstensbyrån är aktiv och ordnar jobb för bl a 
ungdomar under hela året. Ca 150 jobb per år

Fortsatt arbetsförmedling för Gårdstensskolans 
ungdomar i åk 8-9

8:or och 9:or får sommarjobb genom samarbete 
med skolan och stadsdelen

Vidareutvecklat samarbete med 
Vingagymnasiet och vår gemensamma 
restaurangskola

Restaurangskolan Kökstrappan är väl etablerad 
och fortsätter sin verksamhet och har numera 
EU-stöd fram t.o.m 2011

Jobbmässa i Gårdsten ihop med 
Arbetsförmedlingen
Aktiv förmedling av arbetssökande hyresgäster 
till företag, inom och utom Gårdsten, som 
rekryterar medarbetare

Sker kontinuerligt

Angereds företagarförening och 
Gårdstensbyrån förmedlar arbetskraft vid 
evenemang, ex, åt Göteborg & Co

Gårdstensbyrån hjälper till att rekrytera 
ungdomar till bl a Kulturkalaset 
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Hyr bil i elbilspoolen i Gårdsten
Gå med i Gårdstens Elbilspool och hyr bil lätt och smidigt
En bil finns på Kaneltorget och en bil på Salviagatan.

Du kan skiva ut denna Anmälningsblankett. Lämna in den till Gårdstensbostäders reception på 
Kastanjgården 3, så fixar vi att du blir medlem i Gårdstens Elbilspool och kan börja hyra bil.

Här kan du också läsa om priser, support och hur det går till att hyra bil i Gårdstens Elbilspool

---------------------------------

Gårdstens elbilpool är till för Gårdstensbosäders hyresgäster att hyra. Det är Gatubolaget i 
Göteborg som bolaget hyr bilarna av. När du blivit medlem för 49:-/månad betalar du bara 49 
kr/timma.

Fakta om att hyra bil i Gårdstens nya Elbilspool:

Medlemskapet 49:-/månad

Per timma dygnet runt 49:-

Helgpris 450:-

Länk till anmälningsblankett

Du går till vårt kontor på Kastanjgården 3, så hjälper vi dig för en anmälan och att registrera dig.

Page 1 of 2Elbilspool - Gardstensbostader
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-------------------------

Gårdstens Elbilspool invigdes lördagen den 23 februari 2013, kl. 12, vid Idéum på Kaneltorget i 
västra Gårdsten.
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Aktuellt i Gårdsten
I Gårdsten pågår många olika kultur- och fritidsaktiviteter. På denna sida finner du aktiviteter för alla 
åldrar, exempelvis: Senioraktiviteter från 55 år, filmvisning för barn, musikstudio, seglarskola på 
sommaren och skidresa på sportlovet för barn och ungdomar samt fritidsgårdens verksamhet.

Varje år arrangeras en Gårdstensdag i Dalen för alla Gårdstensbor. Läs programmet nedan och 
känn dig välkommen att delta.

TräningsTräffen med GöteborgsVarvet

Senioraktiviteter

Seglarskola

Minigolf banan i Gårdstensdalen

Filmklubben - filmvisning för barn

Musikstudion

Skidresa vecka 7

Fritidsgården Ungdomspalatset

Hyr festlokal

Kanotpool Vättlefjäll

Gårdstensdagen i Dalen 
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Gårdstensbyrån

Gårdstensbyrån är en verksamhet inom Gårdstensbostäder som arbetar med sysselsättning för 
arbetslösa gårdstensbor och fritidsaktiviteter för barn och unga i Gårdsten.

Sedan 1998 har Gårdstensbyrån ordnat över 1800 arbetstillfällen (jan 2013) till boende hos 
Gårdstensbostäder, både korttids- och tillsvidareanställningar. Projektledning för seglarskola, 
filmvisning för unga och skidresa varje år är exempel på aktiviteter som Gårdstensbyrån ansvarar 
för. Läs mer om aktiviteter under Fritid & Aktivitet.

Vid frågor kontakta projektledare Salma telefon 031-332 60 07.

Page 1 of 1
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EU:s arbete för hållbar utveckling
En hållbar utveckling är en övergripande målsättning för 
EU och genomsyrar all unionens politik och verksamhet. 
EU:s strategi för hållbar utveckling bildar ramen för en 
långsiktig hållbarhetsvision där ekonomisk tillväxt, social 
sammanhållning och miljöskydd går hand i hand och 
ömsesidigt stöttar varandra.

EU:s strategi för hållbar utveckling
Den nuvarande EU-strategi för hållbar utveckling antogs vid Europeiska rådets 
möte i juni 2006. Den bygger vidare på den strategi som beslutades i Göteborg 
i juni 2001. Resultatet är en gemensam, enhetlig strategi för hur EU effektivare 
ska möta de utmaningar som hållbar utveckling medför. Ett viktigt inslag är ny, 
effektivare uppföljning.
Strategins övergripande syfte är att fastställa och utveckla åtgärder så 
livskvaliteten ständig kan förbättras, både för nuvarande och kommande 
generationer. Hållbara samhällen ska inrättas som kan förvalta och använda 
resurserna på ett effektivt sätt samt utnyttja ekonomins ekologiska och sociala 
innovationspotential, med säkerställd välfärd, miljöskydd och social 
sammanhållning. 
Strategin innehåller ett stort antal mål och åtgärder inom sju utvalda 
huvudområden. De sju huvudutmaningarna är:

◾ klimatförändringar och ren energi
◾ hållbar transport
◾ hållbar produktion och konsumtion
◾ bevarande och förvaltning av naturresurser
◾ folkhälsa
◾ social integration, demografi och invandring
◾ globala utmaningar när det gäller fattigdom och hållbar utveckling.

Samverkan med Lissabonstrategin
Strategin för hållbar utveckling och EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, 
den så kallade Lissabonstrategin, kompletterar varandra. Den ekonomiska 
utvecklingen är viktig för att underlätta övergången till ett mer hållbart 
samhälle. Lissabonstrategin bidrar därmed på ett viktigt sätt till det 
övergripande målet hållbar utveckling. Strategin är också i första hand inriktad 
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på insatser och åtgärder som syftar till ökad konkurrenskraft, ekonomisk 
tillväxt och skapande av arbetstillfällen.

EU:s strategi för hållbar utveckling bildar den övergripande ram inom vilken 
Lissabonstrategin är drivkraften för en mer dynamisk ekonomi med sin 
förnyade inriktning på tillväxt och sysselsättning. I dessa båda strategier 
erkänns att de ekonomiska och sociala målen samt miljömålen kan förstärka 
varandra, och bör därför utvecklas tillsammans. Båda strategiernas syfte är att 
stödja de strukturella förändringar som krävs för att medlemsstaternas 
ekonomier ska klara av globaliseringsutmaningarna. Likvärdiga förutsättningar 
ska skapas där dynamik, innovation och kreativt entreprenörskap kan blomstra 
samtidigt som social rättvisa och en sund miljö garanteras.

Uppföljning av strategin för hållbar utveckling
Kommissionen lägger vartannat år fram en lägesrapport om genomförandet av 
strategin för hållbar utveckling i EU och medlemsstaterna. Lägesrapporten 
innehåller också framtida prioriteringar, riktlinjer och åtgärder. 
Kommissionens lägesanalys bygger på en omfattande uppsättning indikatorer 
för hållbar utveckling.

På grundval av Kommissionens lägesrapport ser Europeiska rådet över 
framstegen och prioriteringarna i december vartannat år. Rådet ger allmänna 
riktlinjer om politik, strategier och instrument för hållbar utveckling, med 
beaktande av Lissabonstrategins prioriteringar för tillväxt och sysselsättning. 
På så sätt kan resultaten av EU:s strategi för hållbar utveckling bidra till arbetet 
inom ramen för Lissabonstrategin och möjliggöra en enhetlig hantering av 
övergripande frågor som klimatförändringar, energieffektivitet, åldrande och 
social sammanhållning.

Externa länkar
• Läs mer på kommissionens webbplats
• Kommissionens lägesrapport 2009 om genomförandet av strategin för

hållbar utveckling
• Eurostats övervakningsrapport 2009 om EU:s strategi för hållbar

utveckling

Miljö- och energidepartementet (e-post till Miljö- och energidepartementet)

Publicerad 10 juli 2006

Uppdaterad 3 april 2014

Page 2 of 2EU:s arbete för hållbar utveckling

2015-04-01http://www.regeringen.se/sb/d/12367



Hållbar utveckling
För att nå framsteg för en hållbar utveckling krävs ett brett 
engagemang av många olika aktörer.

Foto: Karolina Hedenmo/Miljö- och energidepartementet 

En utgångspunkt i regeringens arbete med hållbar utveckling är individens 
rättigheter och behov. Medborgare och organisationer måste kunna kräva av 
sina regeringar att de för en långsiktigt hållbar politik. Demokrati och 
institutionella ramverk, mänskliga rättigheter och jämställdhet ses därför som 
förutsättningar för hållbar utveckling.

Framsteg för hållbar utveckling kräver ett brett engagemang av många olika 
aktörer: nationella och lokala beslutsfattare, företagare, forskare, innovatörer, 
ungdomar och civila samhällets organisationer.

Stockholm+40 och Rio+20
I april 2012 var regeringen värd för den internationella konferensen 
"Stockholm+40" till minne av FN:s första globala konferens om den mänskliga 
miljön i Stockholm 1972. Syftet med Stockholm+40 var att samla aktörer från 
det internationella samfundet för en dialog om hållbar utveckling och dess 
utmaningar. Resultaten från Stockholm+40 togs vidare som inspel till Rio+20, 
FN:s konferens om hållbar utveckling i Rio de Janeiro i juni 2012.

◾ Stockholm+40 - internationell konferens om hållbar livsstil och innovativa 
lösningar

◾ Rio+20 - FN:s konferens om hållbar utveckling

Arbetet med hållbar utveckling
Regeringen prioriterar följande frågor i arbetet för hållbar utveckling, 
nationellt och globalt:
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◾ Hållbar urbanisering - hållbara städer.
◾ Tillgång till och ett hållbart nyttjande av energi och vatten.
◾ Rätt prissättning och värdet av ekosystemtjänster.
◾ Marknadsutveckling som inkluderar näringslivets roll, hållbart jordbruk, 

skog och fiske samt handel.
◾ Beslut om att införa globala så kallade hållbarhetsmål.
◾ Biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Den gröna ekonomins potential
Den starka tillväxt som miljöteknikbranschen redan har haft under de senaste 
åren visar på den gröna ekonomins potential. Att EU ställer om till en eko-
effektiv ekonomi före resten av världen kan ge oss i Europa betydande 
konkurrensfördelar. Den globala efterfrågan på naturresurser och dess 
påverkan på miljön kommer fortsätta med nuvarande globala tillväxtmönster. 
Detta leder sannolikt till ökade marknadspriser på råvaror, ett ökat behov av 
lösningar för effektivare användning av energi- och naturresurser samt 
generellt ökad efterfrågan på god miljöprestanda inom alla näringar.

Behov av nya produkter
Behovet av nya produkter, tjänster, affärsmodeller och systemlösningar som 
bidrar till att lösa dessa globala utmaningar är därför en exceptionell möjlighet 
för stärkt konkurrenskraft, välfärd och nya jobb. Förnybar energi, miljöteknik, 
energieffektivisering, samhällsplanering och byggande, hållbara transporter 
och fordon, turism och jordbruk är några exempel på områden där 
omställningen behövs. Små- och medelstora företag har en viktig roll i 
omställningen och för att skapa nya jobb. Enbart ny teknik och nya produkter 
för inte hela vägen till hållbar utveckling. Den ohållbara konsumtionen måste 
ses över. Regeringens roll är att möjliggöra och skapa förutsättningar för 
hållbara val.

Begreppet hållbar utveckling
Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987, är 
hållbar utveckling "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov". De tre dimensionerna av hållbar utveckling - den ekonomiska, 
sociala och miljömässiga - ska samstämmigt och ömsesidigt stödja 
varandra. Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 
erkändes begreppet hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s 
arbete.

Ansvarigt departement
Miljö- och energidepartementet
Utrikesdepartementet

Miljö- och energidepartementet (e-post till Miljö- och energidepartementet)

Publicerad 20 september 2012

Uppdaterad 7 januari 2015
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Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Sveriges Radios webb. 
Om cookies på sverigesradio.se.

JAG GODKÄNNER

Klotet

Hållbart byggande 

Osäkert hur mycket pengar som kommer 
läggas på renovering av 
miljonprogramsområdena 

Publicerat onsdag 25 februari kl 13:50

Mehmet Kaplan, Bostadsminister (MP). Foto: TT 

Regeringen hade budgeterat för att renovera 
miljonprogramsområdena på ett miljöriktigt sätt men eftersom 
alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna fällde 

Längre intervju med bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) 
(5:10 min)

2015-04-10http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=6102632
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budgetförslaget skjuts renoveringarna på framtiden. 
Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) säger att det kommer finnas 
med i nästa budget, men exakt hur mycket pengar som kommer 
läggas på renoveringarna kan han inte säga i nuläget.

Boverket och Energimyndigheten kommer få i uppdrag att ta fram riktlinjer för 
hur miljonprogramsområdena ska renoveras på ett så miljöriktigt sätt som möjligt, 
med fokus på energieffektivisering, säger Mehmet Kaplan. Men eftersom förra 
budgeten, där pengar för detta fanns avsatta, föll så är det oklart hur mycket av 
den satsningen som det kommer att budgeteras för i regeringens nästa budget.

Att de flesta bostäder i Norra djurgårdsstaden värms med fjärrvärme ifrån 
Värtaverket, som mest eldas med stenkol, tycker Mehmet är ett problem, men 
menar att det är en lokal fråga som inte regeringen kommer att lägga sig i.

I byggreglerna från boverket för flerfamiljshus står det att det inte får gå åt mer 
än 90 kilowatt timmar per kvadratmeter årligen för el och värme, men det finns 
inget som begränsar energiåtgången när det gäller själva byggandet, eller 
framtagandet av byggmaterial, varför är det på det viset, frågar jag Mehmet 
Kaplan.

– Det är en av de frågor som vi jobbar med på departementet. Vi kommer se över
vilken typ av ändringar som behövs, det handlar om att ha en livscykelanalys för 
hela byggprocessen och driften av byggnaderna. Vi måste ha 
helhetsperspektivet, säger bostads och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan.

Mer om … 

Om Klotet 

Onsdagar kl 13.35, repris tors kl 19.03, natten mot fredag kl 01.35 och måndag kl 
05.02

Radioprogrammet om miljöfrågor som också är en blogg. Från 
Vetenskapsradion.

Energi Blogginlägg av Pelle Zettersten Ekonomi Sverige 

Hållbart byggande 
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Viktigt meddelande till allmänheten
Risk för ammoniakutsläpp i samband med en brand i industribyggnad i 
Långeberga, Helsingborg. Allmänheten uppmanas att hålla sig inomhus. För mer 
information lyssna på P4 Malmöhus. Läs mer här.

(Publicerat idag kl 08.50)

Klotet

Hur energisnålt ska miljonprogrammen 
renoveras? 

Sändes onsdag 18 februari kl 13.35

Miljonprogramsområdet Brogården i Alingsås var rejält slitet för 
ett tiotal år sedan och det var dags att renovera. Då beslöt det 
kommunala bostadsbolaget att renoveringen skulle försöka göra 
hyreshusen till passivhus, alltså mer energisnåla än de flesta 
bostadsområden som nybyggs idag. Nästan bara 
betongstommarna sparades och renoveringen kostade stora 
pengar, men nu är den klar och målen verkar ha nåtts. Kan man 
göra likadant i landets alla andra miljonprogramsområden? Och 
kan det vara motiverat trots att det inte verkar företagsekonomiskt 
lönsamt för bostadsbolagen? Och vem ska stå för kostnaden: 
hyresgästerna, kommunen, staten - eller miljön? Programledare 
Pelle Zettersten

Dela

Östersjöns dilemma 
Sändes ons 29 apr kl 13:35 (37 min)

Att drunkna i gödsel 
Sändes ons 22 apr kl 13:35 (25 min)

Kan man lita på certifierad palmolja? 
Sändes tor 16 apr kl 19:03 (27 min)

Page 1 of 2Hur energisnålt ska miljonprogrammen renoveras? 18 februari kl 13:35 - Klotet | Sveri...
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Om Klotet 

Onsdagar kl 13.35, repris tors kl 19.03, natten mot fredag kl 01.35 och måndag kl 
05.02

Radioprogrammet om miljöfrågor som också är en blogg. Från 
Vetenskapsradion.

Alla avsnitt 
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Intervju, AB Alingsåshem  

Intervjuperson: Jenny Bengtsson, kommunikatör 

Intervjuare: Anna Jonsson och Madeleine Thörngren 

Datum: 2015-02-27 

Område: Brogården i Alingsås 

Vi var och besökte Passivhuscentrum innan och tittade lite där och fick en liten 
rundvisning på deras utställning. 

Vi har sådan tur att vi har dem här i staden, det har betytt mycket tror jag för hur man tänker 
här. Och nu är vi ganska stolta över att vi tänker passivhus inom kommunen. Privata aktörer 
kan man ju inte göra så mycket åt. Men inom kommunen, både vårt systerbolag FABS som 
bygger fastigheter för företag, skolor, kommunala enheter, och vi som bara har 
bostadslägenheter, båda vi har samma uppdrag att jobba för hållbarhet, och vid nyproduktion 
ska vi bygga passivhus med 60 procents tillgänglighet. Vi kan vara ganska stolta över att vi 
har höga ambitioner. Detta står i ägardirektivet, så det är regler vi inte kan smita ifrån.  

Hur ser ni på hållbarhet som begrepp? 

Vi har kommunens uppdrag, att vi ska vara ett gott exempel vad gäller hållbarhet, både 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt, det står det i ägardirektivet, så det kommer vi ju inte 
undan. Och vad som menas med hållbarhet, där är det samma definition som 
Brundtlandkommissionens definition. Så det är ingenting vi har hittat på själva.  

Hur ser ni på attraktivitet? Har ni upplevt att medias eller allmänhetens bild har 
ändrats av Brogården efter renoveringen? 

Vi jobbar med någonting som kallas för boendetypologier, det är inte alla som gör det, men 
det är vår VD som tillsammans med ett bolag har tagit fram något som kallas för 
boendetypologier. Och i de här typologierna har man delat upp mänskligheten i fem olika 
typer, och det här kan appliceras på alla, oavsett vad man har för ekonomi eller etnisk 
bakgrund eller vad man är i för ålder. Den säger vad man har för inställning till sitt boende, 
hur viktigt ens boende är för en själv; om man ser det som att ”Mitt hem är min borg” eller 
om man ser det som att ”Mitt hem är ett ställe där jag sover med tak över huvudet”. Och så är 
det en glidande skala där då, och de här arketyperna har fått olika namn. Och Alingsåshems 
vision är att ifall man lyckas göra ett område som appellerar till den mest kräsna på den här 
skalan, då får man ofta med sig de andra också, som tycker att det är ett bra område att bo i. 
Men ett optimalt område ska inte bestå bara av en av de här karaktärerna, för då blir det ofta 
ingen bra social sammansättning i ett område. Utan det behövs lite av varje. Och gärna några 
extra av de som verkligen älskar sitt bostadsområde, för de hjälper till att boosta de andra. Så 
det är där vi lägger ribban när vi gör en förnyelseplanering; att ifall vi bara klarar av att göra 
det attraktivt för den personen som verkligen älskar sitt boende, då får vi med oss de andra. Så 
därför har man tänkt på de små detaljerna och sådana grejer, när man gör 
förnyelseplaneringen för Brogården också. Och då undviker man att bara få alla de här som 
bara ser det som ett tak över huvudet. Och det tror vi att vi har lyckats med, så vi tror att vi 
har lyckats bygga in attraktivitet. Sen är ju den svåra frågan om Brogården som område har 
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blivit mer attraktivt efter renoveringen? Nu är det ett ganska kort tidsspann sedan renovering 
var helt klar, så att det innebär att det har gått sex år mellan vi började på det första och sista 
huset. Och vi har evakuerat ett hus i taget och haft arbete i ett hus, så det har varit naturliga 
vakanser längs vägen så att säga. Men 56 % av de som bodde där innan har valt att flytta 
tillbaka till sin gamla lägenhet. Så vi har bara 44 % som är nya hyresgäster. Och det har inte 
varit några problem att få nya hyresgäster. Däremot får man ju kanske ta in i övervägningen 
att vi har nybyggnadshyror nu, vilket vi inte hade innan. Innan hade hyrorna slackat efter lite 
eftersom det var lite eftersatt. Nu är det nybyggnadshyror, så vi går ju in på en annan 
ekonomisk tröskel än vad vi hade innan. Men det har inte varit problem att få det uthyrt, och 
det är olika typer av människor som bor där, olika typer av familjekonstellationer. Så jag tror 
att vi kan säga att det är attraktivt. 

Av de som har valt att flytta därifrån och inte flytta tillbaka, vet ni anledningarna till 
det? 

Alla var tvungna att evakueras i nio månader, så att vi erbjöd nya boenden. Vi kan ju inte bara 
slänga ut folk. Och en del tyckte bättre om sitt nya område, för de kanske inte stortrivdes från 
början, utan upptäckte att ”Wow, mitt evakueringsboende är bättre” och valde att bo kvar där. 
Några såg det som ett tillfälle att se över sin boendesituation. Några unga valde att flytta till 
eget hus och sådär. Och det var några äldre personer flyttade till trygghetsboende eller 
äldreboende. Så det var ett visst naturligt frånfall. Och sen är det givetvis de som tycker att det 
blir för dyrt efteråt. De var vana vid en hyresnivå som nu har blivit högre, och söker de sig till 
något som har samma nivå som tidigare.  

Vad var det som startade projektet? Varför valde ni att göra så pass omfattande 
åtgärder?  

Husen var färdigställda -73. Och man hade gjort sporadiskt underhåll sedan dess, satt i extra 
tilläggsfönster till exempel. Men när husen närmade sig 40 år, så började de kräva ett större 
underhåll, det behövdes mer saker gjorda. Bland annat stamrenovering. Sen hade man på 90-
talet bytt tegel någon gång, särskilt på gavlarna och det danska teglet tillsammans med den 
fog som användes då matchade inte. Så första vintern drog fogen fukt och så fort frosten kom 
blev det frostsprängningar. Så det började spränga loss fasaden redan första vintern. Och nu 
såg det riktigt illa ut. Det var hål i fasaden på sina ställen. Man såg faktiskt hela vägen in till 
isoleringen på vissa ställen. Så klimatskalet behövdes göras någonting åt. Det var ett stort 
underhållsbehov rent allmänt. Plus att det på 299 lägenheter inte fanns en enda lägenhet som 
du kunde komma in i utan att gå minst två trappsteg. Det var jättedålig tillgänglighet. Det var 
indragna entréer till exempel. Och när du har en indragen entré; först hade du ett trappsteg 
upp, och sen går det inte att öppna dörren max i en indragen entré, för handtaget slår i väggen. 
Vilket ju är jättebökigt om du ska ha in en barnvagn eller en rullator eller rullstol. Så 
entréerna var kass. Och sen var det indragna balkonger, vilket det ofta är i 
miljonprogramområdena. Och hyresgästerna klagade på att det drog jättemycket från 
balkongdörren, det var jättekallt på golvet i vardagsrummet. Och sen fanns det bara självdrag 
i ventilationen. Så det var många, många små saker som behövdes åtgärdas. Och varje åtgärd 
kostar ganska mycket pengar att göra. Och sådana åtgärder som att byta alla fönster eller 
stammar, det är rätt mycket bök för hyresgästerna också. Man går in och ställer till det för 
dem i deras hem. Ibland flera veckor i streck. Så man tog beslutet att ”nu gör vi allt på en 
gång, det blir billigare och effektivare”. Och gör vi en sån stor insats som i detta fallet, att 
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klappa ut ytterväggarna, så får vi tillfälle att göra många andra grejer väldigt effektivt 
samtidigt. Och använder du då passivhustekniken, så får du ändå ett aktivt ventilationssystem 
med FTX, så då har du ventilationen fixad samtidigt, och ett bra inomhusklimat, ett bra 
klimatskal som dessutom är väldigt robust, så det sänker underhållsbehovet under en väldigt 
lång period. Och när man ändå såg över lägenheterna så kunde man till exempel slå ihop 
några minilägenheter som inte var moderna längre, så att vi fick större yta i de lägenheter som 
blev kvar. Man kunde tillskapa möteslokaler som saknades innan. Man fick mycket bättre 
tillgänglighet i lägenheterna, man kunde flytta ut en badrumsvägg till exempel. Så man löste 
många problem och fick många pluseffekter genom att göra mycket samtidigt, istället för att 
vi skulle behållit allting som det var och bara klistrat på en lösning efter en annan, som allihop 
är lite provisoriska och inte hänger ihop med den andra, och allihop kostar pengar. Ta en 
sådan här enkel sak som den kassa entrén; om vi ska göra en sluttande ramp till varje entré så 
att folk kommer in. Ifall man köper en ramp från hjälpmedelscentralen kan den kosta upp till 
40 000 kr, litegrann beroende på hur den ser ut. Vi har 40 entréer på Brogården. Så 40 gånger 
40 000 kronor är ganska mycket pengar. Plus att det ser jätteoattraktivt ut. Det är ganska 
opraktiskt för alla egentligen, okej man kommer in med hjul, men den blir halkig på vintern 
och så. Och underhållet runtomkring, när det börjar växa ogräs och det åker in kolappaper 
under; det ser trist och ovårdat ut. Men ifall man nu ändå gräver upp för att tilläggsisolera 
grunden runt hela huset, då har du ju ändå ett stort hål runt huset. Så när du lägger tillbaka det 
igen, ifall du då gör ett sluttande plan upp till entrén kostar det inte det ett öre mer. Men du 
har ett sluttande plan som alla kan använda och som ingen egentligen ser att det ens finns där. 
Så du får en jättepluseffekt bara av att tänka på att göra två saker samtidigt.  

Fanns det några sociala problem i området innan renoveringen? 

Nej, det var också en bra anledning till att behålla området. Att det var ett omtyckt område 
med väldigt få sociala problem. Så att varför klappa ner det och göra något helt nytt, det var 
bättre att ge hyresgästerna möjligheten att bo kvar i ett område de tyckte om som fungerade. 

Vi läste att ni till en början inte hade tänkt att riva ner hela väggarna, men att när 
rivningen började uppdagades problem, som att det exempelvis saknades isolering på 
vissa ställen. Uppmärksammades saker under arbetets gång som gjorde att arbetet det 
blev mer omfattande, eller var det tänk att ha det här helhetsgreppet från början? 

Man tänkte väldigt mycket innan man började. Man visste att man var tvungen att göra 
någonting. Man visste att man var tvungen att göra någonting radikalt. Och man visste att det 
var många olika typer. När vi börjar med förnyelseplanering, varje gång vi går till ett område 
så har vi metodiken att vi kollar ”vad är områdets själ, vad är områdets kvaliteter, vad är 
områdets brister”. Och så försöker vi åtgärda bristerna utan att döda själen eller ta bort 
kvaliteterna. Så att man hade redan en jättelång lista på brister, varav några är lätt åtgärdade 
fel. Men man visste inte riktigt hur man skulle lösa allt. Och jag tror att många bitar föll på 
plats när man bestämde sig för att göra hela projektet i partnering, det vill säga att kalla in 
byggentreprenören. Så att man kunde sätta sig ner och prata, alla; arkitekter, uppdragsgivare, 
entreprenörer, ”Hur löser vi det här på bästa sätt”. Och det var till exempel då man på allvar 
blev övertygade om att det fungerade att göra det med passivhusteknik. Men sen var ju inte 
allting klart från dag ett. Så har ni läst några väldigt tidiga rapporter så kan jag tänka mig att 
man tagit med några av de resonemangen som fördes innan man hade bestämt sig för hur det 
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skulle göras. Och därför valde man ju också att göra ett pilothus. Hus D som vi kallar det var 
först, för att man skulle kolla i verkligheten ”Fungerar detta?”.  

Har det blivit stora skillnader mellan pilothuset och de senare husen? 

På sätt och vis, och på sätt och vis inte. Det visade att grundtänket var sunt. Så grundtänket 
har vi inte ändrat på. Däremot för vissa små tekniska saker var det jättebra att vi hade 
pilothuset för att kunna finputsa. I första huset till exempel så hade vi ett 
värmeväxlingsaggregat i varje lägenhet. Det är 18 lägenheter tror jag.  Och varje 
värmeväxlingsaggregat har två filter som måste bytas två gånger om året. Det genererar rätt 
många filter på 50 år som vi tänkt som livscykel. Plus att många inte är bekväma med att byta 
sina egna filter, de vill inte riktigt pilla på apparaterna, så då ringer de och ber om service. Så 
det blir ganska många servicepunkter för underhållet. Och det insåg vi ganska snabbt när vi 
satte oss ner och utvärderade, att det här var ingen bra idé. Så nu framöver så är det ett centralt 
värmeväxlingsaggregat i varje hus. Det är en viktig sak som kom fram. Sen första 
generationen vägg, de hade ju inte rest den här typen av vägg förut. Det var ett experiment. 
Och den är bra väggen, det är den, det är inget fel på väggen. Men när vi lyssnade på 
arbetarna som hade jobbat med den så var den extremt bökig att sätta ihop. Det var väldigt 
mycket knivsnitt, det är tre olika typer av isolering i samma vägg, och väldigt mycket skruv. 
Och de sa att det går att göra det mer effektivt. Den väggen är 48 centimeter. Så till nästa hus 
så hade vi tagit fram en ny väggmodell, som bibehåller samma U-värde, men som sparade 16 
kilometer knivsnitt och 16 000 skruv eller något sådant där, plus att den är 46 centimeter. Så 
att den har hela tiden blivit effektivare och tunnare. Den sista väggen är en prefab-vägg, som 
det bara tar tre man till att montera, den görs på fabrik, och kommer just-in-time. De krävs 
bara tre man, vilket ju ger en mycket bättre arbetsmiljö, och den är bara 44 centimeter den 
väggen. Så att vi har sparat 4 centimeter. Och sen har de utvecklat med att arbeta med till 
exempel golvisoleringen. Det finns något som heter PIR-material som de använder. 
Golvisoleringen var ett av de större problemen från början eftersom vi behåller den befintliga 
plattan, hur fixar vi det? Så alla de här arbetarna som har fått ge sin synvinkel på ”Hur är det 
att arbeta med det?” och ”Hur är materialet?” och sen har det givetvis skett en teknisk 
utveckling på sex till åtta år som det handlar om här. Så det har ändrat sig lite, litegrann. Det 
vi har haft sådan tur med är att vi har 16 nästan likadana hus, de är inte identiska men nästan 
likadana. Så vi har inte behövt återuppfinna hjulet. Utan vi har kunnat återanvända arbetssätt, 
men hela tiden kunnat finputsa. Och en sådan där sak med ytterväggen, jag tror att ett av 
problemen från början var att man hade tänkt att behålla balkongen som den var. Och då var 
den fortfarande indragen. Och det var fortfarande superbökigt, hur isolerar vi runt balkongen? 
Innan man kom på den gordiska knuten att nej, vi skär av balkongen och flyttar ut den och 
lägger den utanpåliggande. Och så fick varje lägenhet fyra extra kvadratmeter och större 
badrum.  

Balkongplattorna, som stack ut tidigare, var de skadade på något sätt? 

En del var lite taskiga i kanten, inte alla. Det var inte ett generellt problem, men några var 
skadade. De byttes inte ut helt, men de kapades av jäms med fasaden, innan hade de stuckit ut 
en aning. 

Fanns det några andra ekonomiska incitament, förutom energibesparingen när ni valde 
att påbörja renoveringen? 
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Vi har tänkt väldigt långsiktigt när det gäller ekonomin. Och detta tror jag sen kommer att 
vara ett gensvar på ”Varför gör inte fler samma sak?”. Och avkastningen är för vissa bolag 
väldigt viktig. Och ibland tänker folk bara kvartalsvis, du måste alltså få avkastning redan på 
tre månader på någonting. Eller ett år, eller maximalt fem år. Vi har tänkt 50 år. Så vi har ett 
väldigt mycket längre tidsperspektiv. Och det har vi mycket tack vare att vi är ett kommunalt 
bolag. För vi vet att de här bostäderna kommer att vara inom vår vård i väldigt lång tid. Och 
då kan man tänka underhåll till exempel. Och när man nu gör husen så väldigt robusta som 
man gör nu, så kommer vi få ett väldigt mycket lägre underhållsbehov. Först och främst de 
första tio åren, men även de påföljande 40. Så det sparar vi pengar på när man ser till mindre 
utgifter.  Vi sparar ju väldigt mycket utgifter på att energianvändningen har gått ner med 85 
%. Det är en jätteutgiftspost. Men sen i ren avkastning för att få rena pengar in, gör man en 
energieffektivisering så får man inte höja hyran. Så då hade vi bara fått ta in att vi hade lägre 
utgifter. Men ifall vi samtidigt kan leverera en mycket högre standard till kund, då får vi höja 
hyran för varje standardhöjande insats. Och det gör ju att vi kan få faktiska pengar in. Och att 
de får fyra kvadratmeter mer innebär ju mer uthyrningsbar yta som ger mer pengar in. 
Samtidigt; får vi nybyggnadsstandard på husen påverkar det beskattningen. Det är inte en 
försumbar summa som går i skatt. I och med att vi har så långt tidsperspektiv har vi lyckats 
räkna på olika sätt. Och sen kan man ju jämföra det med vad som skulle hänt om vi inte gjort 
någonting. Om vi bara hade upprättat vanligt underhåll, då hade man alltså inom en snar 
framtid, och nu pratar vi år 2020, börjat förlora pengar på Brogården, för det hade varit i så 
dåligt skick så att vi inte hade kunnat hyra ut det med full hyra. Och vi hade nog hamnat i en 
nedåtgående social spiral, för det hade blivit ett område där ingen ville bo. Och då är det 
också väldigt svårt att hyra ut lägenheterna, vilket innebär att vi får vakanser. Och varje 
vakans kostar pengar. Varje hyresgäst som är missnöjd och flyttar runt kostar pengar. En flytt 
kostar minst 10 000 kronor för oss, varje gång någon flyttar. Så att man tjänar också pengar på 
att folk stannar kvar och är glada.  

Har ni haft något annat projekt som förebild för renoveringen? 

Det har funnits flera olika inspirationskällor. Karlstad, till exempel, hade jobbat väldigt 
mycket med partnering. Det finns andra områden där man byggt passivhus från grunden. Det 
fanns ett projekt i Helsingfors där man hade testat att tilläggsisolera väggar och sådant. Men 
det finns ingen vi har kunnat titta på som har gjort något motsvarande där man har gjort allt på 
en gång. Utan vi har fått lägga ihop pusselbitar från lite olika ställen.  

Vi har läst att ni renoverat Östlyckan också, hur skiljer det sig från Brogården? Har ni 
dragit några lärdomar därifrån när ni renoverade Brogården? 

Ja definitivt. Östlyckan var området föra Brogården, de ligger på varsin sida av ån. Så att man 
kan se från det ena området till det andra. Östlyckan är byggt på 60-talet, så det är en annan 
typ av byggteknik, det var före det industriella miljonprogramsområdet. De husen försökte 
man göra så energieffektiva som möjligt. Men där handlade det om att rusta upp ytor 
egentligen, och tilläggsisolera. Man tilläggsisolerade fasaderna och på vindarna, bytte 
stammarna och fräschade upp ytorna. Så det var inte samma helrenovering på det området. 
Men med den energieffektiviseringen så såg man att på något ställe så satte klimatskalet 
gränsen för hur mycket man kan göra med traditionella metoder. Nu har vi nått den gränsen, 
vi kommer inte längre. Och på Brogården så kändes det som att det inte var tillräckligt långt, 
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man behövde pusha gränsen litegrann, vad gör vi då? Och nästa steg var att klappa ut den 
gamla väggen som inte var bärande och sätta upp en ny vägg med passivhusteknik. 

Arbetade ni med tillgänglighet på Östlyckan också? 

Ja, men inte i lika hög grad som på Brogården. På Brogården har vi haft målet 60 % 
tillgänglighet. Det var ett mål med hög tillgänglighet såklart på Östlyckan, men inte så att det 
har genomsyrat till den milda grad som på Brogården, där allting ska ha god tillgänglighet.  

Du nämnde innan att underhållet var lite eftersatt, var det någon typ av strategi eller 
hade det bara blivit så i och med åldern på husen? 

Det var nog mycket beroende på åldern på husen. Och som kommunalt bostadsbolag har man 
inte så mycket pengar eller så mycket mankraft att sätta in. Det är också något man måste 
räkna med, att varje projekt kräver projektledning, någon som tar tag i det. Det genererar 
väldigt mycket timmar. Och vi har inte den kapaciteten, vi får ta ett projekt i taget. Och 
projektet innan var Östlyckan, och då fick Brogården vänta tills Östlyckan var färdigt.  

Vad har ni gjort för åtgärder invändigt i lägenheterna? 

I princip allt. Tack vare att ytterväggen slogs ut och vi har fått en ny yttervägg så blev 
lägenheten urblåst under tiden. Så det är helt nya ytor överallt, ny ventilation, nytt kök, nytt 
badrum. Det har blivit nybyggnadsstandard. I en del lägenheter har vi omdisponerat ytorna, 
alla badrum har blivit större, alla vardagsrum har blivit större eftersom den indragna 
balkongen har flyttats ut. Och den del smålägenheter slogs ihop, så de finns inte längre. Det 
var 299 lägenheter innan renoveringen och 269 lägenheter efter. Så några blev ju helt enkelt 
av med sin lägenhet, den finns inte mer. Det är ju också en förklaring till varför vi inte har 100 
% tillbakaflyttande, det går inte. 

Har ni förlorat några pengar på att minska antalet lägenheter om ni hade behållit 
samma hyresnivåer? 

Nej, man räknar hyran per kvadratmeter. Så det tror jag inte har spelat någon roll för oss. 

Har ni kunnat se några effekter av de invändiga åtgärderna, exempelvis att ni lockat till 
er fler barnfamiljer i och med att ni har fler större lägenheter? 

Det kan jag inte riktigt svara på faktiskt. Förut fanns det inte en enda fyra i området, det finns 
det nu. Så jag kan tänka mig att det attraherar familjer med fler barn. I övrigt kan jag inte 
riktigt svara på det. En klar effekt är ju att vi har sett att energibehovet har gått ner med minst 
80 procent.  

Hur har ni redovisat kostnaderna? 

Underhåll är redovisat för sig, det vet jag. För det är också lite unikt i vår kalkyl, att vi har 
slagit ihop underhållsåtgärder med renoveringsåtgärderna, så att allt ligger i samma summa 
när vi har tittat på de olika prognoserna, eftersom det behövdes stamrenovering och så. Men 
jag tror att de har räknat totalt på etapp för etapp, eftersom att vi i partneringen har gjort en 
utvärdering efter varje etapp. Så kostnaderna ligger på etappen, och då är det huset med ytan 
runt omkring.  

Har ni kunnat se någon skillnad från den första till det sista huset kostnadsmässigt? 
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Jag har för mig att vi var lite förvånade över att kostnaderna inte hade gått ner så mycket från 
det första huset till den sista gården. Och då frågade vi oss varför det var så. För vi har blivit 
effektivare. Men å andra sidan tror jag att vi har gjort mer och mer på varje. I och med att vi 
har blivit snabbare och effektivare, så har vi kunnat ta på oss lite mer. Byggindex har också 
gått upp ganska mycket de senaste åren. 

En budget för hela projektet måste ha funnits från början? 

Jag vet inte hur den ser ut i huvudet, men jag vet att vi har klarat den. Det är ju bra. Jag vet att 
vi hade råd att sätta in solceller på sista gården, och fortfarande hålla oss inom budgetramarna. 
Vilket också bevisar att vi hade pengar kvar i slutändan och att det blev lite billigare än vi 
hade förväntat oss. Så vi hade möjligheten att satsa på solceller på de sista fyra husen. 

Vad var anledningen till att ni inte hade solceller från början? 

De har blivit billigare, effektivare och framför allt lättare att jobba med de senaste åren. Det 
har hänt väldigt fort. Dels har de minskat sin tjocklek, vilket är en väldigt avgörande faktor 
ifall man vill montera de på fasader eller balkongfronter som vi ville. Och dels har de blivit 
mindre, det var hela tiden vår vision att vi skulle montera dem på balkongfronter. För vi har 
ganska mycket balkongfronter rakt i söder. Men de första modulerna vi tittade på var så höga, 
att ifall någon satt på en stol på balkongen så skulle de inte kunna titta över kanten på 
balkonräcket, utan man hade fått stå och hänga på dem. Och det såg väldigt märkligt ut. Så 
den lösningen gick bort, för det gick inte. Sen är det fortfarande en väldigt dyr investering, 
och de ger inte jättehög avkastning. Så i dagsläget kan man nästan säga att den som gör stora 
solcellsanläggningar, den gör den med någon typ av bidrag. För det tar väldigt lång tid att 
återskapa sina pengar. Du får inte igen så mycket som det kostar att köpa cellen. Och det var 
ännu mer så i början på projektet. 

Har ni fått något bidrag för att installera solcellerna? 

Ja, vi har fått från länsstyrelsen. Jag vågar inte svara på exakt hur mycket pengar det är, men 
vi har fått bidrag.  

Den elen som solcellerna producerar, går den till fastighetsel? Går den att utnyttja till 
max eller får ni ett överskott? 

Överskott har vi inte, vi får inte leverera till nätet. Men det ska gå till fastighetens egen el, så 
den driver hissarna, ljusen i trappuppgången, tvättstugan och tvättmaskinerna. Och det är i 
princip vad den klarar av, i synnerhet sådana här dagar som idag när det är grått. 

Vilka åtgärder har varit lyckade respektive minder lyckade? 

På testhuset märkte vi ganska mycket, och det var väldigt bra att ha ett pilothus. Första 
väggen fungerade ju mindre bra. Vi har fått ganska bra ordning på det. Skanska-människorna 
som verkligen har stått där ute upp till knäna i det kanske har fått en annan uppfattning. Men 
det har blivit kontinuerligt bättre. Både arbetsplatsmässigt och tekniskt. Vi har inte gjort några 
jättetabbar. Det som var den största nöten för dem att knäcka tror jag faktiskt var 
golvisoleringen, där man från början försökte tilläggsisolera direkt på grunden, sen försökte 
man slipa ner grunden och hälla PIR-materiel på och sen försökte man med flytande skivor, 
man har testat med lite olika modeller. Jag kommer inte ihåg vilken som är den sista 
modellen. Men golvet har nog varit den största knuten. Vad har fungerat bra? Partneringen 
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har fungerat väldigt bra. En av de här nyckelfaktorerna till succé är partnering, helt klart. Och 
det tror jag alla har varit överens om, att det hade inte blivit likadant om vi inte hade gjort det 
i partering.  

Använde ni partnering på Östlyckan också? 

Nej, detta var första gången vi använde det i stor skala. Sen har vi använt det på fler projekt 
under tiden, men det var första gången i stor skala. 

Vilka fördelar har ni sett med partnering? 

Den här teknikutvecklingen hade förmodligen inte varit möjlig med ett vanligt kontrakt. För 
ett vanligt kontrakt är väldigt mycket som de kallar det, ett stafettrace. En firma gör sin grej, 
och springer fram till linjen, sen lämnar de ifrån sig sin grej och så är det en ny som springer 
fram till linjen. Och de pratar egentligen aldrig med varandra, de går aldrig in på varandras 
områden, för det vore i princip förbjudet. Och ingen har någon helhetssyn. Och sen kan det 
också vara såhär, ifall vi ska vara krassa, uppdragsgivaren har gett dem ett uppdrag, och då 
gör de det uppdraget och inte en centimeter mer.  För de är inte personligt involverade, det är 
inte deras projekt, de gör vad de blir tillsagda och sen är det bra med det.  Sen finns det också 
en risk för att det blir väldigt dyrt, eftersom man inte pratar med varandra. Och man döljer 
sina kostnader för varandra, eftersom det är en konkurrensfråga att få ut så mycket vinst som 
möjligt. Men i en partnering så sitter man runt bordet tillsammans, man löser det tillsammans, 
har ett gemensamt mål och alla vet varför. Och det är också viktigt för att när vi började med 
den här passivhusrenoveringen så hade ingen av arbetarna jobbat med passivhus förut. Så det 
var viktigt att förklara; vad är det som är konstigt med ett passivhus, eller vad är det som är 
speciellt med det? Så att alla är införstådda med att ”Ifall jag kör en kniv mitt i väggen, då 
måste jag vara väldigt noga med att tejpa över det sen. Så att jag inte bara rycker på axlarna 
och går därifrån, för då har jag förstört den väggen, och ingen vet om det”. Och det är också 
viktigt att man inte skäms för att säga att ”Något har gått fel” eller ”Vi måste åtgärda det här”. 
För vi ser ändå varandras kostnader, vi har öppna böcker mot varandra.  Så att det är mycket 
lättare att erkänna när någonting har gått fel, när någonting behöver åtgärdas. Och också har 
den öppna dialogen att ”Nu var den här väggen inte bra, kan vi ändra på den?”. Och så lyssnar 
man på arbetaren, för att snickaren är lika mycket värd som vår VD i detta samarbetet, för alla 
kommer med sina olika typer av input. Och det uppskattas också på golvet att man tar folk på 
allvar. Att de är viktiga. Och sen när vi hade utvärderingar så uppskattade de väldigt mycket 
att de hade jobbat tillsammans med saker och ting, för det gick lättare med arbetet, när man 
insåg att ”Ifall jag gör då här så blir det lättare för gubben som kommer efter mig”. De 
upptäckte att de städade finare efter sig själva, de lade fram grejer till varandra, eller de 
sparade pappen på golvet så slapp nästa gäng lägga ut ny papp till exempel. I vanliga fall 
sitter ju alla i sina egna baracker. Men här hade vi ett nedlagt bageri som vi använde som 
platskontor och gemensam matsal. Så alla arbetslagen, oavsett om de var målare eller snickare 
eller rörläggare åt lunch tillsammans, de fikade tillsammans, vilket gjorde att man umgicks 
över gränserna. Och det visste inte jag att det var unikt, men tydligen var det så. Annars är det 
väldigt vattentäta skott. Och de som skötte administrationen på kontoret kom också ut. Så den 
administrativa personalen åt också. Och det gjorde att man kunde lösa en del problem 
informellt mellan de olika yrkesgrupperna. Och sen ibland på fredagarna grillade man korv 
tillsammans till exempel för att boosta arbetslaget som en grupp, ”Nu gör vi något kul 
tillsammans”, ”Nu är det här huset färdigt, nu har vi taklagsfest tillsammans”.  
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Vad tjänar byggföretaget på att försöka pressa ner kostnaderna? 

De har en fast summa som står i kontraktet som man skriver på. Och därför är det också i 
deras intresse att man kan få billigare lösningar, för att annars naggar det på deras vinst. Det 
finns en broschyr om Brogården som finns på nätet, där står det om partnering. I det avsnittet 
står det lite om ekonomi.  

Varför gjorde ni inte alla lägenheter tillgängliga? 

Det är en kostnadsfråga. Alla lägenheter i sig är fullt tillgängliga, alla 269. Det som skiljer 
mellan dem är att vissa hus har hiss och andra inte. Vi har bara 16 hissar, fast det är 16 hus, 
och två till tre trappuppgångar i varje. Och det är en jättekostnad att installera en hiss, och 
användningen är väldigt låg frekvens när det bara är två till tre våningar i ett hus. Så att det 
var onödigt på något sätt att sätta in fler hissar, och det innebär att i en trappuppgång där det 
inte finns en hiss, där räknas det inte som full tillgänglighet, även om lägenheten är fullt 
tillgänglig. Lägenheterna på första våningen är alltid tillgängliga.  

Är det så att vissa hus har hissar eller vissa trappuppgångar? 

Vissa trappuppgångar, så det kan vara en i varje hus. 

Hissinstallationen har gjorts inuti husen, har ni tagit lägenhetsyta till det då? 

Ja, det har vi gjort litegrann. Vi har tagit en del lägenhetsyta på varje plan för att varje 
trappuppgång har numera ett gemensamt förråd. Det är gammal lägenhetsyta som vi utnyttjar 
till det. Och i det här förrådet kan man till exempel ställa in sin rullator eller man kan ladda en 
elrullstol eller ställa in cyklar. Det är upp till var och en som bor i trappuppgången vad man 
ska ställa där.  Så den ytan har försvunnit som uthyrningsbar yta. Hissen tar ju också 
uthyrningsbar yta på varje plan. Av en del andra bolag har vi fått väldigt mycket kritik för 
detta, de tycker att det är jätteonödigt att ta bort 8 kvadratmeter uthyrningsbar yta i varje hus 
för att göra en hiss, för tillgänglighet är inte deras prioritet, utan att få in hyrespengarna. Och 
där är det då olika vad man har för grundfilosofi, vad är det som är viktigt i huset?  Och hissen 
är ju inte bara bra för de som sitter i permobil, utan hissen kan även vara bra om du har många 
små barn eller ska ha med dig en barvagn eller över huvud taget har lite svårt att röra dig, eller 
om man har handlat och har tunga kassar eller ska flytta och har flyttlådor. Och det är strävan 
i tillgänglighetstänket här, att tillgänglighetslösningarna är integrerade, så ifall du inte behöver 
den så märker du inte att den finns där, den är bara en naturlig del och den ska gynna alla. Så 
att till exempel att på alla entrédörrar finns det handtag som går hela vägen ner, det kan ses 
som bara en designdetalj, det är inget du lägger märke till. Men det betyder ju att oavsett hur 
lång eller kort du är så kommer du väldigt bekvämt åt handtaget. Men du kan även sitta i en 
rullstol och få väldigt bra sving på dörren eftersom handtaget sitter som det gör. Så det är ett 
typiskt exempel på en integrerad lösning som är bra för alla.  

Många bygger på våningar för att få bättre ekonomi, med tanke på hissinstallationer, 
var det något som ni övervägde? Eller ville ni bevara karaktären? 

Ja, för vi har bevarandevärdet, det är därför som hissarna sitter på insidan också. I första 
skissen, innan de bestämde hur vi skulle göra så var det utanpåliggande entréer med 
utanpåliggande hiss. Det ändrade områdets karaktär väldigt mycket. Dessutom funderade man 
på en med ganska mycket glaspartier, vilket ju kräver ganska mycket underhåll. Så nej, de var 
tvungna att ligga på insidan. Dessutom, och detta kan vara en teknisk sak som vi har funderat 

9 



över, så fick vi på det första huset inte lägga till en hisstrumma på taket. För att taksiluetten 
skulle bevaras och se ut som den ursprungliga. Vilket gjorde att vi fick sitta och räkna på 
hissgropar och när man upphandlar hissen så är en väldigt viktig sak; hur mycket hissgrop 
man kan göra. För om de inte kan leverera en hiss med hissgrop kan vi inte köpa en hiss av 
dem och det var ett problem för beroende på hur husen ser ut, en del hus ligger i suterräng, en 
del har källare och en del platta på mark så var det olika svårt att göra en hissgrop. Så ibland 
kunde man bara gräva sig ner en meter och då var man tvungen att få plats med allt maskineri 
på en meter. Det var lite mek kan man säga. Sista gården så fick vi tillstånd att bygga huv på 
taket och det gjorde saken mycket enklare.  Så det kan vara en teknisk sak som har ändrat sig 
från första till sista huset, men det var för att förutsättningarna ändrades.  

Det har även varit väldigt viktigt med energisparande hissar eftersom större delen av tiden så 
står de still så det har varit viktigt för oss att de har reläer så att de stängs av och inter står på 
standby. Utan det är först när någon trycker på knappen som dörren öppnar sig och som 
hissen vaknar. För annars så står den där och drar el, 23,5 av dygnets 24 timmar så bara den 
står där och kostar el.  

Får de som har hiss betala mer i hyra? 

Ja, full tillgänglighet har lite högre hyra. 

Angående att slå ihop lägenheter och förändra storlekar; du sa att de små lägenheterna 
inte var så attraktiva längre. Hade ni märkt ett stor behov av större lägenheter? Eller 
hur tänkte ni? Var efterfrågan stor? 

Jag vet inte exakt hur stor efterfrågan är, det är väldigt svårt att säga eftersom vi har en kö, 
och de söker på poäng, så det är inte som att folk ringer in och säger; ”Hej, jag skulle vilja ha 
en femma”. Men däremot när vi såg över hela vårt bostadsbestånd så märkte vi att vi hade 
totalt sett väldigt få fyror eller större lägenheter och vi såg också att de små ettorna, det fanns 
nästan ingen möjlighet att göra dem tillgängliga, de var så väldigt små och hade köksskåp 
istället för en liten köksnisch så de var ganska omoderna. Det kanske fungerar som 
studentboenden, men det var inte primärt så man tänkte utan det ska vara en lägenhet där vem 
som helst kan bo. Därför valde man bort dem. Så tog man chansen att bygga några större 
lägenheter för att familjestrukturerna har statistiskt dragit sig åt att det blivit familjer med fler 
barn och då måste vi kunna ha några sådana i vårt bestånd. 

När husen byggdes tyckte man att en trea var en lagom storlek för en familj, så ser man 
det kanske inte längre, nu kanske ett par bor i en trea. Så efterfrågan har ändrats 
mycket. 

Definitivt, just det här att alla barn ska ha eget rum, det fanns inte den tanken på 70-talet när 
de byggdes. Då räknade man två barn per rum, minst, kanske ett tredje i kökssoffan.  

Angående det kulturhistoriska värdet; ni funderade på att bygga modernt med 
utanpåliggande hissar och entréer från början. Vad var det som gjorde att ni sen tog ett 
steg tillbaka och ändrade det? 

Det kändes fel, det kändes påklistrat. Det var inte i harmoni med huset. Området i sig är 
väldigt sunt strukturerat, det är väldigt bra struktur på Brogårdens område. Det är 
trafikseparerat och det är typiskt för när det byggdes, men det är fortfarande bra för det ger 
trygga innergårdar, så allt det var fint. Men sen såg det slitet och gammaldags ut så 
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uppfräschning var inget problem, men det var just det här att på siluetten på håll ska man ändå 
känna att det är Brogården, att det är som det alltid har varit.  

Vi funderade på det där med skärmteglet, varför valde ni just det materialet till 
fasaden?  

Det var lätt att jobba med, det har ett lågt underhållsbehov och ifall någon bit går sönder så är 
det lätt att hänga dit en ny. Ifall ingen gör sönder det medvetet så har teglet i sig har en 
hållbarhet på minst tusen år, så så sett är det inga problem. Det gör också att hela 
konstruktionen passivhusväggen blir bakåtluftad, för att det är inte en kompakt grej utan det 
kan passera luft mellan. 

Vad var anledningen till att ni inte valde att använda vanligt tegel? 

Det är mycket tjockare. När du redan har en vägg som är 48 centimeter så lägger du till en 
tegelsten som är 8 centimeter så får du en vägg som är 56 centimeter. För oss så hade det nog 
fungerat i de flesta fall för varje hus står ganska solitärt och man kan anpassa innergården, 
men en 56 centimeter tjock vägg är ändå en väldigt tjock vägg. 

Vi pratade också lite om individuell energi- och vattendebitering, vet ni vad de boende 
tycker om det? 

De var väldigt bekymrade i början, väldigt bekymrade. Det berodde på att en ganska hög 
procent av de som bodde på Brogråden hade bott där väldigt länge och på Brogården ingick 
allt i hyran, även hushållselen. Så när vi lanserade idén att ”Efter renoveringen kommer du att 
behöva betala själv” så hade många av dem aldrig betalat en elräkning från den dagen som de 
flyttat hemifrån. Så de hade ingen aning om vad en elräkning normalt sett ligger på och vad 
en elräkning för deras behov ligger på, ”Hur mycket vatten förbrukar en människa 
egentligen?”. Så vi var, hoppas jag, ganska noggranna med att prata igenom de med dem, vi 
hade öppna hus en gång i veckan under många års tid i visningslägenheten. Dit bjöd vi 
gästföreläsare och det var hyresgästföreningen i Alingsås som höll i de här öppna husen 
tillsammans med oss. Så vi var där varje torsdagskväll så folk kunde komma och ställa sina 
frågor informellt och lyssna på en föreläsning eller ställa en fråga. Så man var ganska 
noggrann med att prata om det här med debiteringen och ge schablon-siffor, att ”Såhär 
mycket tror vi att ni kommer att göra åt ungefär och det kommer att kosta så här mycket, men 
om du gör den här åtgärden så kommer du spara litegrann på det här och då kostar det bara så 
här mycket”. Så folk fick ett litet grepp om ”Vad är det som jag kan förvänta mig?”. Nu blev 
det så att vi räknade alldeles för högt, vi trodde nog att de hade högre konsumtion än de 
verkligen hade. Så när första debiteringen kom så låg de flesta under. Då var det inte lika 
bekymmersamt längre, då lättnade oron. Det är en lärdom som vi dragit av det hela, att 
kontinuerlig dialog och bra kommunikation gör hela processen mycket lättare. 

Har man kunnat märka om de boende har sänkt sin förbrukning eftersom de nu själva 
kan se sin förbrukning av både vatten och el?  

El visste vi ju allting innan. Nu efteråt så vet vi inte elen för vi får inte titta på folks 
individuella elräkningar, däremot så har vi genom EU-projektet BEEM-UP bett om lov att i 
ett hus att få se på folks elräkningar, så de har signerat och sagt att det är okej och det är 
anonymiserat hur mycket de har. Och det ligger på förväntade nivåer, men det har inte sjunkit 
speciellt mycket heller. Varmvattendebiteringen går genom oss så den ser vi och kan ta fram 
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statistik på och när någon flyttar in i ett hus så är det väldigt låg varmvattenförbrukning och 
sen när de får första räkningen så går den upp lite och sen när de får andra räkningen så går 
den upp lite till. I höstas så ringde jag och pratade med folk i det här huset som vi frågat om 
lov och frågade hur de såg på detta, hur noga de har studerat sin energiräkning och av de elva 
hushåll som jag pratade med så var det tio som inte tittade på den överhuvudtaget, de bara 
kollade på summan. Så länge summan var okej, så länge de inte tyckte att det var dyrt så var 
det bara att köra på. Så de har inga egna incitament för att sänka sin energiförbrukning.  

Det är inga jättekostnader det handlar om heller? 

Nej, det är inte det. För varmvattnet så handlar det om mellan 100-120 kronor i månaden för 
de allra flesta. Sen kan elräkningarna variera väldigt mycket, familjer med tre stycken 
tonåringar som sitter vid datorn hela dagarna, de har en helt annan än en ensamstående äldre 
dam.  

Vi har inte läst att ni har installerat varmvattenväxlare, är det något som ni har 
funderat på att göra? 

Inte på Brogården, generellt sett har vi i våra hus alldeles för låga flöden för sådana grejer. 
Det kostar mer än det smakar. Det händer inte så mycket, rent energisparmässigt.  

Vilka åtgärder har ni gjort på gårdarna, förutom de gällande tillgänglighet? 

De är också lite integrerade, runt varje gård till exempel så går det ett taktilt stråk. Det är en 
platta som ligger i kanten på alla asfaltsgångar som gör att om man går med vit käpp så 
känner man exakt var kanten är hela tiden och blir ledd av den. Sen har man trygghetsmässigt 
tänkt över belysningen, så att det ska vara god belysning dygnet runt. Det är särskilda 
ljusdesigners som har tittat på det, men också att man inte ljusföroreningar så att den som har 
sovrummet direkt mot gården får en lampa emot ansiktet. Det ska vara energieffektivt, inte 
ljusförorena men samtidigt ge ökad trygghet.  

Är det energisnåla lampor på gården också? 

Ja det är det, överallt. 

Lyser de hela tiden eller bara när någon rör sig i området? 

De lyser hela tiden, men det är ljusrelä på så de är anpassade efter vad det är för dagsljus. 

Vi har läst att de boende har haft en del inflytande, till exempel att de ville ha mer 
cykelställ? 

Precis, i början i de öppna husen i visningslägenheten så hade de workshops i lite olika saker, 
både om tvättstuga och om yttre miljö. Då fick de komma med synpunkter och en av dessa 
var att de ville ha fler cykelställ och en annan var att de ville ha fler bänkar. Så ville de ha en 
trevlig plats där man kunde träffas eller grilla. Så det var ganska lätta saker att tillmötesgå.  

Vi har pratat om tryggheten med lampor, finns det något annat som ni gjort just 
gällande trygghet?  

Det var inga större problem med det tack vare att området är trafikseparerat. Så var det som 
en navelsträng som går tvärs igenom området som är en ganska öppen och trevlig cykelstig 
med god belysning, den är inga problem. Gårdarna är slutna men ändå öppna så att man inte 
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känner sig instängd. Gårdarna är inget sådant trygghetsproblem. Det är ganska korta och bra 
källargångar, där är det också ljusrelä nu så att man riskerar inte att bli instängd i en mörk 
källare. Så att man har tänkt på tryggheten till exempel i källare. Men det var inget stort 
problem som man behövde ta tag i och åtgärda. En standardmässig trygghetshöjning är att vi 
numera har kodlås eller man måste ha en elektronisk tag för att ta sig in i dörrarna. Förut var 
det öppna entrédörrar, nu måste man ha en tag för att ta sig in. Samma sak till alla källare, de 
är partionerade så att du kommer bara in i din egen källare. Trappuppgångsförrådet är också 
sådant att bara den med rätt tag kommer in. 

Ligger tvättstugorna ligger i källaren eller i gårdsbyggnader? 

Nej, de ligger i källaren, men en del ligger i suterränghus så du är inte helt under mark. 

Gällande trafik och parkeringslösningar, har ni gjort några förändringar där? 

Det har vi valt att behålla som det var. 

Fungerade det bra som det var? 

Ja, jag tror att de har ställt ner ett par sådana här tillfällighetsparkeringar närmare husen. De 
ligger i en sluttning och parkeringsplatserna är i övre delen av sluttningen, så de husen som 
ligger längre ner mot sluttningen, jag tror att man har flyttat ner ett par parkeringsplatser för 
tillgänglighet där, så att man kan komma in med en taxi och stanna till lite snabbt eller för 
upphämtning. Men i övrigt har inget gjorts med parkeringen. 

Hur har ni hanterat kommunikationen med de boende? Vi har pratat om workshops 
och öppet hus, vi har även läst om Brogårdsbladet, vill du berätta lite mer om detta? 

Ja, man gjorde ganska stora satsningar på det sociala från början för att allting började fel. För 
att man visste att man skulle göra någonting på Brogården men inte vad, ingenting var spikat. 
Sen kommer statsminister Fredrik Reinfeldt hit till Alingsås på besök och ber om att få bli 
guidad på Brogården. Vår styrelseordförande och vår VD var där och visade runt honom och 
det är klart att detta fick medial uppmärksamhet, förutom att de boende som var där märkte att 
Säpo gick omkring. Helt plötsligt kände de som bodde där att ”Okej, Fredrik Reinfeldt vet vad 
de ska göra här, men jag vet inte”. Då hade vi inte lyckats få ut budskapet tillräckligt väl att 
”Vi vet inte heller, vi har inte bestämt oss än”. Men man upptäckte att det pyrde, så väldigt 
snabbt så gjorde man en insats att man hade ett öppet hus för alla på hela Brogården där man 
ställde sig i stationer med olika typer av kompetenser på olika stationer och så var alla 
hyresgästerna välkomna dit att ställa frågor. Svaret på de allra flesta frågorna var ”Vi vet 
inte”, men det var ganska viktigt i det sammanhanget att få ut budskapet ”Vi vet inte”. Sen så 
grundade man ganska fort både de öppna husen och Brogårdsbladet så att man hela tiden 
kunde berätta att ”Vad är det vi vet nu, vad är det som kommer att hända sen, vad är det som 
händer just nu?”. Visningslägenheten etablerades väldigt fort. Så fort man visste ungefär vad 
som skulle hända i lägenheterna så gjorde man en fuskmodell av en lägenhet, för 
reparationerna hade inte börjat än, så det fanns inget riktigt att visa. Så man byggde en test, en 
kuliss, att såhär kommer det att se ut ungefär.  

Finns visningslägenheten kvar idag nu när renoveringen är färdig? 

Nej det gör den inte. Den första ”fusk-lägenheten”, så fort de hade byggt färdigt hus D så 
flyttades visningslägenheten till hus D. Sen så flyttade den igen så den hade tre olika locations 
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vid olika tidpunkter, men den sista den hade vi ända till sista december 2014. Nu bor det en 
vanlig hyresgäst där. Men vi har haft väldigt många studiebesök och ifall det är någonting 
som jag ska rekommendera så är det en visningslägenhet för att dels ta dit hyresgästerna så att 
de ser vad de kan förvänta sig. Men sen är det också ett jättebra verktyg för de som faktiskt 
ska jobba där. För om det är någonting som man funderar över så kan de alltid gå dit och mäta 
för de vet också hur det ska se ut när det är färdigt. Sen var det så bra att ha en gemensam 
mötesyta för alla de här både informella och formella mötena. Man kan alltid träffas i 
visningslägenheten. När det kommer studiebesök så slipper man gå och knacka på hos någon 
hyresgäst, man har som egen yta. 

Har ni upplevt att mötena har förbättrat de sociala relationerna mellan de boende? De 
har kanske träffat på varandra mer än vad man gör annars i ett område? 

Definitivt, helt klart och också att de har träffat oss. För att det finns nog en känsla av att det 
kommunala bostadsbolaget är en enorm organisation som sitter på en jättestor skattkista med 
pengar och de är bara byråkrater som struntar i människor, men ifall de upptäcker att vi är 35 
människor som faktiskt också dricker kaffe och att vi inte är så farliga utan de får ansikten på 
oss. I och med alla var tvungna att evakueras i nio månader och det var stora byggnadsarbeten 
som skulle ske under många års tid, det blev såklart oro hos folk. Oavsett vilken 
boendetypologi man tillhör så känner man att här händer det något stort. Det finns oro och 
stress. Men ifall man får ett ansikte så att man vet att ifall det är något konstigt så kan jag 
ringa Eivor så har hon svaret på det. Då vet man att det är Eivor, istället för att jag ringer 
genom Alingsåshems växel. Det är ett mycket större steg att ta än att ringa till snälla Eivor 
och också att hyresgästföreningen var med oss där, att man kände ifall man inte vågade prata 
med Alingsåshem så kanske man vågar prata med hyresgästföreningen för de är ändå på min 
sin oavsett. Så det avdramatiserar det hela. Och så måste jag säga att i partnering så har 
Skanska och underentreprenörerna varit fantastiska i att ha engagerat sig med, för de var med 
och levererade texter till Brogårdsbladet till exempel. Väldigt mycket bilder på att ”Nu håller 
vi på med det här och en bild på en gubbe som står med betong upp till armbågarna”. De har 
också varit jättesnälla och medverkat på de öppna husen och svarat på frågor och sådär. Så att 
hyresgästerna också med förtroende kan känna att jag kan fråga byggubben för det är ändå 
den som de ser större delen av dagen. Det är lättare att få tag på honom som står på gården än 
att kanske sätta sig och ringa på telefontiden. 

Hur fungerar kommunikationen idag? Är det fortfarande lika mycket kommunikation 
eller lite mindre? 

Ja, vi har taggat ner vår information helt klart. Det är lite synd, men vi har inte kapacitet att 
upprätthålla det. Men sen är det också lite synd att hyresgästföreningen som verkligen var vår 
partner i det här i början, har färre och färre som vill engagera sig i så kallade LH, alltså 
lokala hyresgästgrupper. Och på Brogården blev det så få, så de hade ingen styrelse kvar, så 
den lokala LH lades ner. Det innebar att ifall vi skulle ha in hyresgästföreningen fick vi ta in 
hyresgästföreningen för Alingsås, det fanns inga lokala representanter. Det gjorde ju såklart 
också att kommunikationen fick en partner mindre som kunde engagera sig, tyvärr måste jag 
säga. Men nu finns mötesplats Brogården. Där får hyresgästerna tala om för oss att nu vill vi 
ha en aktivitet här och då vill vi utnyttja lokalen. Så varje torsdag är det stick-café som är 
hyresgästernas helt egna initiativ. Det driver de själva och de har ju träffat varandra tack vara 
de här grejerna, de erkänner ju själva att de kanske aldrig skulle prata med sin granne om det 
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inte vore för det här. Sen så har vi något som heter stadsodling Brogården också, 16 
stadsodlingslotter, och det tror jag också är ett ställe där du träffar dina grannar. Vi har haft en 
studiecirkel i och med att odlingslotterna lanserades där alla fick komma på studiecirkeln även 
om man inte hade lotter. Det är också en sådan här att du börjar prata med folk och hjälpa 
varandra och gräva eller bära vatten. Integration både över kulturgränserna och 
åldersgränserna.  

Anlades odlingslotterna också i och med renoveringsarbetet? 

Ja, de lanserades i våras. 

Hade ni några gemensamma lokaler eller aktiviteter innan renoveringen? 

Nej, inget alls. Hyresgästföreningen hade en lokal nere i en källare, men det var ju 
hyresgästföreningens lokal och det är ju teoretiskt hyresgästernas men alla hyresgäster är inte 
med i hyresgästföreningen. Men den här lokalen är ju öppen för alla.  

Hur upplevde de boende själva renoveringsarbetet? Vad har ni fått för synpunkter på 
det? 

Det är väldigt olika, av de elva som jag pratade med, som jag hade djupintervjuer med, så var 
det några som tyckte att det varit jättejobbigt såklart. Den som var mest kritisk tyckte att det 
hade dragit ut på tiden, var det verkligen nödvändigt att det skulle ta så många år? Och det är 
klart att har man har bott där hela tiden och inte är nyinflyttad så har man varit med om en 
process i sex år. Så det är klart att det är en lång period, men vi har ju verkligen hela tiden 
försökt att påverka de andra hyresgästerna så lite som möjligt. Man har varit väldigt noggrann 
med att sätta upp staket för att avskärma det som är farligt men att inte ha staketet längre bort 
än nödvändigt, utan bara hålla sig till ytan, vara ganska prydlig runt etableringen och sådana 
saker för att störa så lite som möjligt. Men det är klart att det har ju låtit när man har rivit ner 
fasader och så, men vi har inte fått en hög med klagomål att det ”Hemskt, jag står inte ut”. 
Utan det verkar ha gått hyfsat smärtfritt ändå, folk har visat ett väldigt stort tålamod.  

Hur mycket har de boende kunnat påverka sina lägenheter själva? 

De har fått välja köksluckor själva och bänkskiva. Alla ytor i lägenheten har de egentligen fått 
välja eftersom det är nytt när de flyttar in, de som flyttar in i en helt ny lägenhet. Sen sätter de 
upp solavskärmning på eget bevåg, om man vill ha persienner eller jalusier eller vad man vill 
ha, och man väljer själv om man vill glasa in balkongen. Så kan man välja ifall man vill ha 
badkar eller duschkabin och man kan själv installera torktumlare och tvättmaskin om man 
vill, det är förberett i alla lägenheter.  

Passivhus kan bli ganska varma på sommaren och på vintern ska de hålla en lagom 
temperatur, har ni fått mycket klagomål gällande inomhusklimatet? 

Nej, klagomål på att det varit för varmt så är det väldigt få som ringer in. Däremot så är det 
såklart några som är kritiska för att de tycker att det inte är tillräckligt varmt. Vi garanterar ju 
20 grader, men sen så en del vill kanske ha 25 och det kan vi inte leverera, det kan vi inte. Så 
tycker man att det är kallare i kanterna på lägenheterna till exempel, det är sådana saker som 
man ringer in om som man är irriterad över. Det är inte så många som har ringt in över att det 
är för varmt, men däremot när jag gjorde djupintervjuerna, ifall folk skulle rannsaka vad de 
anser om sin temperatur, så var överhettning oftare något de tänkte på än för låga 
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temperaturer. För låga temperaturer var främst i badrummet och det är klart, det beror på hur 
man använder lägenheten. Men är man som de flesta är, ensamhushåll, och man kanske bara 
använder badrummet totalt en timme på en dag så är det det rummet som blir kallast. Det som 
var överhettning var mest sovrummet, särskilt om man var två stycken som utnyttjade 
sovrummet och hade stängd dörr så upplevde man att det var för varmt på morgonen. Så det 
blev att de aldrig stängde dörren till sovrummet för att det skulle cirkulera luft. Och när jag 
frågade vad de har för komforttemperatur i olika rum så hade de allra flesta en lägre 
komforttemperatur i sovrummet, för man föredrar att sova lite svalare och en 
komforttemperatur på 22-23 grader i vardagsrummen. Så det var okej, vardagsrummen var 
okej, köken var okej, men sovrummen kunde komma upp i 22 grader och då tyckte man att 
det var för varmt.  

Är det samma temperatur på tilluften i alla rum? Kommer tilluften in i sovrummen? 

Vi har ju bara en termostat, den sitter i vardagsrummet. Så du kan inte individuellt stänga av 
så att det inte kommer in någon varmluft i sovrummet utan det får du reglera genom dörrar i 
så fall och öppna fönster. 

Hur kom det sig att ni inte nådde energimålen från början? 

Jo i det första huset så, passivhus kräver lite mer handpåläggning. Att ha ett tomt hus det är en 
sak men sen när det väl flyttar in folk och börjar leva i det så är det en annan sak. Så du kan 
inte finjustera ett hus innan det bor någon där. Folk måste flytta in först och då får man börja 
mixtra med reglaget. På det första huset så upptäckte vi att vi använde mer energi än vad vi 
trodde, för vi hade gjort en kalkyl att ”Såhär mycket energi tror vi att vi gör av med”, varför 
blev det såhär. Vi förstod inte, men då visade det sig att vi hade levererat in för hög 
utgångstemperatur, vi garanterar 20 men hade automatiskt levererat in 22 grader till hela 
byggnaden, så folk tyckte att det blev för varmt. För när vi levererade in 22 och de började 
laga mat så blev det ju svettigt så då vred alla ned sina reglage i botten och då fick vi lägga på 
kyla för att dra in kalluft i systemet så vi la åt energi på att dra in kalluft. Det var det som var 
problemet. Då är det ju en jättebra läxa att lära sig att göra en övervakning av systemet när 
folk har flyttat in. Kolla att tekniken levererar vad den lovar att den ska leverera. Så undviker 
man sådana här saker. För hade inte vi kollat siffrorna så hade vi kunnat ligga och 
överleverera energi i åratal utan att veta om det. Men tack vare detta kunde vi kalibrera 
systemen och alla sparade på det. Bättre inomhusklimat och vi sparade pengar, bra för miljön. 

Är det några speciella lärdomar som ni kommit fram till och vill föra vidare till 
kommande projekt? 

Dialogen, definitivt. Det holistiska tänkandet, att göra flera saker på en gång, det ger bättre 
ekonomi. Partnering har varit en god erfarenhet för oss, det är inte säkert att vi använder det i 
alla projekt, men det har varit en stor erfarenhet. Det är verkligen nyckelaspekterna och sen är 
det det långsiktiga tidsperspektivet.  

Om ni har något liknande område skulle ni göra en lika omfattande renovering? Eller 
skulle ni på något sätt förändra det? 

Då går man gå igenom den här listan, ”Vad är områdets själ, kvalitet och brister?”. Nästa 
område som vi ska gå på heter Noltorp och det är 709 lägenheter. Så det är dubbelt så stort 
drygt som Brogården och det går inte att göra exakt likadant. På Brogården hade vi 16 
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likadana hus, det har vi inte på Noltorp. Det område som heter Citronen har hus som liknar 
Brogården, men det område som heter Bananen som är 405 lägenheter, det är väldigt olika 
typer av huskroppar så det här industriella att flytta samma process, det går inte att tillämpa 
här. Det går inte heller att höja hyran in samma omfattning som på Brogården för det är en 
betalningssvagare grupp som bor i detta område. Så man måste ta i beaktande vad det är för 
område som man kommer till, det går inte att bara kopiera modellen. Så skulle vi helst inte 
vilja behöva evakuera 405 hushåll heller.  

Att erbjuda annat boende i nio månader och flytta om de boende, flytthjälp och 
flyttbidrag, det måste ha kostat väldigt mycket? 

Det gör det, definitivt. Det kräver mycket planering och mycket manstid. Man får ha två 
vakanta lägenheter för det är ju lägenheten som folk ska flytta till plus att den lägenheten som 
de bodde i förut är vakant medan den renoveras. Så man blockerar många lägenheter för 
bostadskön. Så det är ingen drömsituation, plus att du utsätter folk för stressen att flytta två 
gånger på nio månader. Kan man undvika det så gör man det helt klart.  

Vi läste att det varit problem med luktspridning i ventilationssystemet. Var det för att 
tilluften och frånluften hade blandats? 

Det är ju den stora frågan. Det här matos-problemet på Brogården, det är ett mysterium och 
huvudvärk. Vi har som sagt 269 hushåll och 14 av dem har problem, eller det kan vara några 
fler, men det är 14 som har sådana problem att de vill gå vidare med det. Och de ligger inte i 
samma hus, inte i samma trappuppgång, inte på samma ställe i byggnaden, utan de är helt 
slumpmässigt utspridda över området. Så att försöka se något slags tekniskt mönster i vad är 
det i de här lägenheterna som är annorlunda än i de andra lägenheterna, men det går nästan 
inte. Vi har gjort flera olika tekniska åtgärder för att se ”Kan det vara det här eller kan det 
vara det här?” och vi har inte kommit fram till någon optimal ståndpunkt. Nu gjorde de en 
utvärdering precis före jul som vi börjar få in resultaten och de tekniska förslagen på. Men vi 
vet inte vad det beror på. Vi vet att det inte läcker i systemet för det har vi provtrycket, vi har 
kört med spårgas, det läcker inte i systemet. En teori var att in- och utluften mixades på taket, 
därför att folk inte använde sin köksfläkt. De är rädda att använda köksfläkten för de tror att 
värmen i rummet går ut genom köksfläkten. Så därför fortsätter man att steka något som 
luktar mycket och så går lukten upp i den vanliga frånluften som ligger på ett ställe på taket, 
ganska nära inluftsintaget. Ifall de två var i höjd för nära varandra så kunde i vissa väderlekar, 
när det var tung luft, utluften pressas ner längs med taket och inluften som var tung, också 
ligga längs med taket, och då mixades luften. Så vi testade att dra upp alla frånluftsdon så att 
de blev mycket längre och smalare så att det skulle bli mycket högre hastighet på frånluften så 
att den slungades upp. Det blev bättre i de allra flesta hus, men i 14 lägenheter är det 
fortfarande problem. Så det var inte den grejen. 

När de använder fläktarna går luften inte ut samma väg då? 

Nej, köket och badrummet delar på ett särskilt frånluftsdon. Eftersom det är den mest fuktiga 
och doftande luften går det ut på ett eget ställe. Det är också den varmaste luften. Sen kan 
man givetvis i ett flerbostadshus inte garantera att det aldrig blir någon matosöverföring, för 
det räcker med att någon öppnar fönstret någonstans så har du dragit in lukten. Men det är 
klart att det ska ju inte kännas som att det luktar någon annans matos i tilluftsdonet. Det är det 
som är det knepiga. Och vi vet inte. Och det är ingen luktöverföring i den roterande 
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värmeväxlaren. Först trodde man att det kanske fastnade doftpartiklar i flänsarna på något 
sätt. Men det är så litet att det är totalt försumbart. Så det är inte den. 

Vad har ni upplevt att projektet har fått för gensvar, i övriga Sverige och utomlands? 

Det har fått väldigt mycket medial uppmärksamhet, vilket ju är roligt. Och då hoppas man ju 
att fler ska få en liten idé att göra likadant. Hittills är det ju ingen som har gjort likadant. Och 
jag vet inte varför. Förmodligen är det därför att det kostar väldigt mycket pengar. Och man 
tänker man tänker i sin kvartals- eller års- eller femårsbasis, och då kan man inte räkna 
tillbaka pengarna. Eller också så känner man att ”Hjälp, det här var stort och radikalt, klarar vi 
verkligen av att genomföra det här? Måste man göra det så stort?” Och så gör man lite mer 
traditionellt som man brukar. Detta är bara min teori. Men så gör man det lite mer 
traditionellt, man brukar tilläggsisolera och bara byta stammar och så är det färdigt sen. Och 
det är klart att det faktum att man måste evakuera folk säkert är avskräckande. För som vi sa, 
det kräver stora resurser. Nu är ju Brogården ovanligt hanterbart stort, 16 huskroppar, 300 
lägenheter. Jag menar, ifall vi hade haft 3000 lägenheter, som vi skulle renovera, det krävs ju 
så mycket pengar, så att det hade vi säkert inte klarat av. Så det är klart att sitter man på så 
många lägenheter, då får man tänka på ett annat sätt, för då bli ekonomin och tidsperspektivet 
annorlunda. Och personalinsatsen. Det är klart att ifall det hade varit fyra våningar istället för 
tre, då hade man fortfarande kunnat renovera ganska effektivt. Sen hade det börjat bli problem 
om det var sju våningar, då hade vi kanske inte kunnat göra en prefab-vägg till exempel, det 
hade ju inte gått.  

Så det har varit hela väggen i ett stycke, den har inte kommit per våning? 

Nej, den har kommit i sektioner med hela husets höjd. Tänk er en fönsterbredd med en meter 
på varje sida. Det har effektiviserat arbetet oerhört, väggen lyfts på plats med en kran, och sen 
ska den bara fästas. 

Har ni märkt att det sista huset tog kortare tid? 

Ja, det har gått fortare och fortare för varje hus, definitivt. 

BEEM-UP-projektet ni har varit med i, hur har det påverkar ert arbete och har ni fått 
erfarenheter genom de andra projekten? 

Det har varit jättenyttigt för oss måste jag säga. För vi är ett medelstort bolag i mitten på 
Sverige med medelmycket pengar och medelmycket lägenheter. Och då är det lätt att bli fast i 
sin egen lilla värld, och tro att såhär är det alla har det. Men tack vare det europeiska 
perspektivet har det öppnat våra ögon för andra typer av utmaningar som andra bolag har. 
Och vi har kunnat utbyta idéer med varandra. Och sen har det också varit väldigt mycket 
spetskompetens, både tekniker och ekonomer som har varit med i det här som har kunnat ge 
sin syn på saken, som också har varit ögonöppnare, definitivt. Sen har det också känts skönt 
att veta att vi har klarat det ganska bra i den internationella konkurrensen. Så att vi är inte helt 
ute och cyklar, det kan ju ge en ett visst självförtroende, att vi gör inte fel, vi är ganska bra när 
vi jämför oss med de andra. Sen har vi givetvis fått ett ekonomiskt bidrag tack vare att vi varit 
med i BEEM-UP, vi har fått ett visst bidrag per kvadratmeter som har varit med. Och det är 
klart att kan man som ett kommunalt bolag få lite extra pengar någonstans ifrån så är man 
innerligt tacksam. För det ger en ju lite extra svängrum förstås. Och sen tack vare BEEM-UP 
så har vi kunnat utvärdera på ett väldigt genomgående sätt, allting som vi har gjort, på ett sätt 
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som vi kanske inte hade orkat göra på egen hand. Så att vi har det dokumenterat, utvärderat 
och att någon utomstående har kollat på det och ser att ”Är det faktiskt hållbart?”. Och vi har 
kunnat göra de här övervakningarna av siffrorna, det har vi gjort inom projektet, så att vi har 
haft möjlighet att genom SP, ett franskt och portugisiskt bolag kunnat sätta upp mätpunkter i 
ett hus och sända data till en centralbank varannan minut i två års tid. Och kunnat analysera 
och se verkligen vad det är vi får. Så att det inte bara grova uppskattningar eller ett ganska 
kort tidsperspektiv, utan vi har faktiskt 24 hela kalendermånader att luta oss tillbaka mot för 
att se vad vi levererar. Plus att vi gemensamt har kunnat dra de gemensamma slutsatserna om 
”Vad är det som fungerar i ett stort renoveringsprojekt, och vad är det som inte har varit så 
bra?”.  Och det är ju där vi har kommit på de där key factors; dialogen, att göra mycket 
tillsammans, att ha en bra strategi innan man börjar. Det är de här sakerna som sparar tid och 
pengar och ger bäst slutresultat.  

Hur har de boende upplevt förändringarna och vad har de haft för kommentarer? 

Vi kan säga att kommentarerna är indelade i två skikt. Det är de som är jättenöjda med allting, 
de är glada över att de har fått en ny, fräsch lägenhet, för vi ska inte sticka under stolen med 
att lägenheterna hade problem innan.  Det var inte ett optimalt utgångsläge, det var inte en 
toppenlägenhet folk lämnade. Det var en lägenhet med problem. Nu har de fått en helt ny, 
fräsch lägenhet, som dessutom är väldigt tyst och som dessutom inte har några drag. De allra 
flesta tycker att detta är alldeles underbart. Sen finns det ju givetvis den här faktorn att det har 
blivit dyrare, ingen människa tycker om att lägga mer pengar på någonting. Så det är klart att 
kostnaden är en kritik man ofta får ”Varför behövde det bli så dyrt?”. Sen har vi ju de som har 
svårt att värma upp lägenheten av en eller annan anledning. De har 20 grader inomhus, men 
de tycker inte att det är tillräckligt, de vill ha mer. Och då är de starkt kritiska ”Varför är detta 
ett bra koncept, jag tycker ju ändå inte att det är tillräckligt varmt?”. Och sen kommer 
pengarna in igen som en aspekt ”Jag betalar såhär mycket i hyra och jag tycker fortfarande 
inte att det är tillräckligt varmt”. Och sen har vi givetvis de 14 hushållen som har problem 
med matoset. Och de har ju ett väldigt konkret skäl att inte vara helt nöjda med sitt boende. Så 
att även om de kanske är nöjda med tillgängligheten i sin lägenhet eller att de har fått välja 
ytskikt och tycker om sin nya balkong, så överskuggas detta av det faktum att det luktar stekt 
när de kommer hem. Så det är klart att det finns hela skalan där.  

Har ni undersökt att det faktiskt luktar? 

Lukt är väldigt svårt. De som klagar på temperaturen, kan vi alltid be SP att lägga dit en 
termometer som är kalibrerad, och så ser vi hur många grader det är. Men den som säger att 
”Här luktar för illa”, det finns ingen mätare. Så därför har vår projektledare, Martin, och vår 
driftchef Johan, faktiskt åkt runt på kvällstid och knackat dörr och sniffat och stått i 
trapphusen och gått in i lägenheten med sin egen näsa och sniffat. Och i två månaders tid i 
höstas så bad vi alla hushåll som kände att de hade problem med matos att ringa till Securitas 
att så fort de kände att ”Nu stinker det”, så ringde de till Securitas som kom med sitt block 
och sniffade. ”Jag tycker att det luktar såhär mycket på en skala”. Och då fick vi någon 
annans synvinkel på det också och så kunde vi sammanställa. Och ibland så tyckte Securitas 
att ”Nej det luktade ingenting när jag kom” och ibland så har de skrivit i protokollet ”Påtaglig 
matos”. Så då har vi ju fått fler synvinklar med en faktisk näsa.  
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Har ni märkt att området har blivit mer populärt efter renoveringen? 

Det är svårt eftersom bostadskön söker ju bara på lediga objekt. Så jag kan inte riktigt svara 
på det. Jag tror inte att vi har några vakanser nu. Ett tag stod de allra största lägenheterna 
tomma. De största lägenheterna med nybyggnadshyra har ju en högre hyra givetvis. Och de är 
ju svårare att hyra ut för de har en mindre målgrupp, men det ser vi generellt sett oavsett 
vilket område det är i. Så nej, jag vet att jag har varit på en visning där det var två par som var 
på visningen som specifikt hade sökt sig dit för att det var Brogården, för att de hade sålt hus 
och ville nu till lägenhet och då hade de hört talas om att det fanns stora lägenheter där. Men 
det vet jag inte om det var unikt för den visningen.  

Hyreshöjningen som har inträffat, vad har ni märkt för effekter av det? 

En del tyckte att de inte ville flytta tillbaka därför att det blev för hög hyra. Vi hör ofta att 
klagomålet är ”Jag är inte helt nöjd, och jag som ändå betalar så hög hyra”. Så att den höga 
hyran, eller vad de anser är en hög hyra, det är ju helt klart en faktor som ligger långt fram i 
folks huvuden. Sen om man rent objektivt ska se på, vad är kvadratmeterhyran på Brogården 
idag, jämfört med kvadratmeterhyran för andra lägenheter i Alingsåshems bestånd, så sticker 
det inte ut. Det är inte dyrast i vårt bestånd. Det är bara att man jämför med hur det kostade 
innan.  

Har ni kunnat se att det har flyttat in en annan kategori av människor med exempelvis 
andra ekonomiska förutsättningar? 

Nej, vi har inte den typen av statistik. Vi vet generellt sett väldigt lite om hyresgästerna. Vi 
vet vad den har för personnummer, och ifall den har kreditanmärkningar, det är i princip det 
vi vet om dem. Vi skulle också kunna se ifall socialtjänsten betalar deras hyra, det är det vi 
kan se i så fall. Och det har jag ingen statistik på nu.  

Vad har ni fått för erfarenheter genom partnering? 

Det är ett väldigt bra sätt att jobba, särskilt när det är ett sådant här utdraget projekt som ska 
hålla på i flera år. Det är också ett bra sätt att jobba när det är kvarboende, för att man kan 
skapa en kultur i partneringen där man är överens om vissa gemensamma värdegrunder. Till 
exempel ”Tänk på att detta är människors hem, och stör inte mer än du behöver, och var snäll 
mot dem när de kommer och frågar”. För att annars kan det ju vara så att en del entreprenörer 
inte riktigt har people skills, om vi säger så, och det fungerar inte om man ska hålla på och 
jobba precis utanför människors tröskel i sex år. Så i ett sådant här långt projekt har det 
definitivt varit en fördel.  

20 



21 
 

Kompletterande frågor och svar via mail, AB Alingsåshem  

Svarsperson: Jenny Bengtsson, kommunikatör 

Datum: 2015-04-30 

Område: Brogården i Alingsås 

 

Har ni genomfört enkäter med boende efter ombyggnationen som vi kan få tillgång till? 

Vi har gjort en (1) undersökning av hyresgästernas attityder efter renoveringen. Den gjordes i 
höstas inom EU-projektet Beem-Up och bestod av djupintervjuer med 10 hyresgäster i Hus H. 
Ni kan läsa hela rapporten här: http://www.beem-up.eu/documents/D_5_6.pdf 

Har någon strategi för hur ni hanterar och arbetar med media? 

Nej, vi har ingen uttalad strategi för hur vi hanterar media i samband med Brogården-
projektet. Taktiken är snarast att be dem prata med mig (kommunikatören) eftersom jag dels 
sitter på en del svar, dels ofta vet vem som kan svara istället.  

Erbjuder ni era hyresgäster energispartips? 

Ja, vi erbjuder energispartips lite då och då. Jag vill också göra lite reklam för den här 
publikationen som vi har varit med att ta fram: http://www.beem-
up.eu/documents/BEEM_UP_D_5_4.pdf  

Har ni arbetat med att förbättra kollektivtrafiken till och från Brogården?  

Vad jag vet så har vi inte arbetat för att förbättra kollektivtrafiken till och från Brogården. Det 
finns redan utmärkta bussförbindelser och en hållplats mitt utanför området. Kollektivtrafiken 
är inte heller någonting som vi normalt sett kan påverka direkt. Detta ansvar faller ju dels på 
kommunen och dels på den som sköter kollektivtrafiken. I framtiden hoppas vi att kunna 
införa en elbilspool på Brogården.  

  

http://www.beem-up.eu/documents/D_5_6.pdf
http://www.beem-up.eu/documents/BEEM_UP_D_5_4.pdf
http://www.beem-up.eu/documents/BEEM_UP_D_5_4.pdf
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Kompletterande svar via mail, AB Alingsåshem  

Svarsperson: Jenny Bengtsson, kommunikatör 

Datum: 2015-05-29 

Område: Brogården i Alingsås 

 

Totalinvesteringen är 425 MKR. Observera att detta inkluderar underhåll för 60 MKR (en 
post som man oftast inte tar med i en traditionell kalkyl) 

Per lägenhet blir det 1,42 MKR. Vi räknar då på de ursprungliga 299 lägenheterna. 

Brogården har 19 513 kvm BOA+lokaler, vilket ger ett kvadratmeterpris på 21,8 kkr.  

  
Stor lägenhet, full 

tillgänglighet 
Liten lägenhet, inte fullt 

tillgänglig 
hyresnivå 2010 efter 
ombyggnad 1 121 kr/kvm/år 909 kr/kvm/år 
hyresnivå före ombyggnad 814,3 kr/kvm/år 814,3 kr/kvm/år 
höjning på avin 306,7 kr/kvm/år 94,7 kr/kvm/år 
höjning på avin i procent 37,70% 11,60% 
      
varmvatten + el 80 kr/kvm/år 80 kr/kvm/år 
totalhöjning uppskattningsvis 386,7 kr/kvm/år 174,7 kr/kvm/år 
totalhöjning uppskattningsvis i 
procent 47,50% 21,50% 
      
genomsnittshöjning viktad 36,70%   
genomsnittshöjning viktad 299 kr/kvm/år   
   

Förklaring: 
Notera att kostnaden för varmvatten och el är helt beroende av förbrukning och alltså skiftar 
ganska mycket mellan olika hushåll.  
Notera att innan renoveringen så betalade Alingsåshem för allt varmvatten och all el. 
Med ”inte fullt tillgänglig” menas att det saknas hiss i trappuppgången. Inuti är alla lägenheter 
lika tillgängliga.  
Med genomsnittshöjning viktad menas att man tagit hänsyn till hur många av varje 
lägenhetstyp det finns. 
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Intervju, AB Bostäder Borås 

Intervjuperson: Katarina Jordansson, Projektledare/Arbetsledare Miljö & Teknik 

Intervjuare: Anna Jonsson och Madeleine Thörngren 

Datum: 2015-03-12 

Område: Hässleholmen i Borås 

Jag såg att ni hade några frågor om Skåne-initiativet, och det är vi med i. Och i dagsläget 
ligger vi på 8,5 procent, jag vet inte om vi klarar detta, och jag kan tycka att det är inte 
intressant heller, men vi jobbar i alla fall. Fjärrvärmen har vi sänkt 5,6 procent och el 24 
procent. Så vi jobbar ju stenhårt på detta, men de lätta frukterna är redan tagna och det är lite 
tyngre bitar kvar. Energiåtgärder som vi gör löpande, hela tiden, det är skalskyddsåtgärder, 
fönsterbyten, jag tror vi är till dags dato från ett par år tillbaka bytt 2500 fönster. Vi 
tilläggsisolerar där det går, alltså i en del fall är det ju bevarande utav fasaden som gäller, men 
där det går tilläggsisolerar vi. Injusteringar, styr- och regler-, vi kör med prognosstyrning på 
våra fastigheter, vet vi att det ska bli kallt imorgon, så börjar det redan nu att värma upp 
systemet. Vi tittar på ventilation så att det fungerar, vi tittar på belysning, alltså mycket LED-
belysning, och det har gjort väldigt mycket på våra minskningar på elsidan. Och sen när vi 
bygger nytt så bygger vi alltid lågenergi. 45 kWh och 60 kWh per kvadratmeter. 

Det här är miljonbeståndet på Norrby (visar power point). Vi har ju två stycken sådana stora 
områden, som typ ni har Råslätt, och det är Norrby och Hässleholmen, miljonprogram. Detta 
är ett sådant vi gjorde, bytte fönster, inga fasadåtgärder, för det fanns inte utrymme för det, 
bytte fläktar och injustering. Vi gick i alla fall från höga 175 kWh till fortfarande höga 148 
kWh, men än dock. Här är miljonprogrammet på Hässleholmen, där har vi bytt taken, och vi 
har målat fasaderna, fräschat upp entréer och balkonger och nu håller vi på med 
badrumsprojektet i det området. Här har vi det jag tänkte att vi kunde åka och titta på sedan, 
Rydsgatan. Det tillhör väl inte det klassiska miljonprogramsområdet, men det är byggt under 
miljonprogrammet. Fyra byggnader med 90 lägenheter cirka. För det första, det är bara att 
titta på dem, så de såg ut. Och det var små lägenheter, dåligt med tillgängligheten, dålig 
planlösning. Vi hade mögelproblem i källare, radonproblem, så att vi tog faktiskt beslutet att: 
vi river. Så tre av dem jämnades med marken, och så här är tanken. Så tre byggnader är klara, 
den fjärde byggnaden ska bli stadsradhus. Den är under uppförande när de här är klara. Så det 
här är nu besiktning om några månader, i början på maj. Och så inflyttning första juni. Så det 
kan vi åka och titta på om det är av intresse. Innerträdgården är väl fortfarande som en stor 
gyttjepöl, men ni får tänka er detta när ni kommer dit.  

Sen har vi en annan del på miljonprogramsområdet Hässleholmen, där har vi 8 stycken 
punkthus, där vi har skalat bort allting in till betongen på två av punkthusen. Vi bygger på två 
våningar, och formar om balkongerna, gör en lite annan planlösning och en högre standard. 
Det här var ju två hus som vi har tömt, det var studentlägenheter, och då är det ju alltid 
enklare att kunna höja standarden, för då är det inte hyresgäster som vi kör ut så att säga, de 
här var tomma. Och det är litegrann tanken också, att vi ska få in ett lite mer blandat klientel 
där uppe. Och om man vill göra bostadskarriär inom området, så kommer detta finnas. Så det 
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är precis påbörjat, jag tänkte att vi kan åka förbi där och titta, men det är ingenting att gå in i, 
för det är bara betongstommen än så länge. Så det är lite grovt vad vi håller på med. 

Sen har jag tittat igenom era frågor. Vad gäller hållbarhet, vårt äldsta hus är från 1923, så att 
hållbarhet har vi väl, er fråga var när vi började med detta: alltid.  

Har ni någon definition av det begreppet som ni använder? 

Vad jag kan tycka ibland är lite floskler, men det är ju den sociala, ekonomiska och 
ekologiska hållbarheten som vi jobbar för. Och det är ju enligt Borås stads definition också. 
Men det finns en del om det i broschyren där (ger broschyr). 

Attraktivitet, hur använder ni det i sådana här projekt, hur arbetar ni med det? 

Alltså, om vi nu pratar om Tunnlandsgatan där vi bygger om de här två punkthusen. Vi måste 
ju alltid vara affärsmässiga, vilket innebär att varje byggnad måste bära sina kostnader. Och 
samtidigt så har vi krav på oss att vi ska ha lägenheter för alla, alltså alla plånböcker. Då kan 
vi inte renovera hur mycket som helst överallt. Så det är klart att vi alltid tänker på 
attraktiviteten, därför att vi vill ju alltid ha uthyrda lägenheter. Man måste ju väga detta till 
vilken hyra hyresgästerna tål. Så om vi tar det här i samma område som Tunnlandsgatan där 
vi har de här två punkthusen som vi nu renoverar totalt som nyproduktion. Sen har vi två 
stycken hus som är gamla kollektivhus, alltså det är två stycken kollektiv som har de två 
husen. Sen har vi fyra stycken som är kvar med vanliga hyresgäster i, och de ska vi också ta 
tag i nu och renovera. Det är faktiskt det de två andra exjobbarna håller på med, och 
undersöker: vad kan vi göra på de fyra husen och ändå bibehålla de hyresgästerna vi har. Och 
det är byta fönster, kanske eventuellt tilläggsisolera, så får vi se var vi landar i injustering av 
ventilation, värmeinjustering så att man håller nere energinivån, där utredning pågår.  

När ni påbörjar ett projekt, hur bestämmer ni omfattningen i just den byggnaden? 

Det är mycket utifrån dels behovet, det primära är ju skalet på huset. Det måste vi ju ha, och 
sen är det vad hyresgästerna tål i hyreshöjning. I en del områden så får vi köra att, till exempel 
som i Brämhult, där valde vi den här radikala lösningen, och alla hyresgäster kunde inte flytta 
tillbaka, för alla har inte de ekonomiska möjligheterna. Då fick vi erbjuda i andra lägen. Men 
det är väldigt mycket utifrån kunden, vad klarar kunden av.  

Tekniska problem, det skiljer ju sig såklart mellan olika byggnader, 

Mycket. 

Men om vi tar något exempel, de här punkthusen som ni ska göra om mycket, tekniska 
problem där som var bakgrund till en så omfattande renovering? 

För det första så, tekniska problem kan man ju kanske diskutera, men de är 50 år gamla. 
Installationerna börjar ta slut. Det var väl en bidragande orsak. Plus att vi såg ett mervärde i 
att få in en annan status på några utav byggnaderna. Även om du inte är etnisk svensk så 
kanske du vill bo kvar i området, du kanske vill göra en bostadskarriär, det är inte pengar som 
är problemet. Du vill göra en karriär inom området. Dels det, dels för att få in en lite 
blandning. Sen är det klart att vi har andra områden som många är byggda innan energikrisen 
-74, då var ju tanken mer att man kanske eldade på för fulla muggar, överflödsvärmen 
ventilerades, du öppnade fönster och vädrade. Det tänket har vi inte idag. Och byggnadernas 
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U-värden är inte bra, det är problemhus helt enkelt. Det är fuktproblem, det är självdrag i 
husen, det är de tekniska problemen. Inte överallt, men det finns de fastigheterna. 

Sociala problem i områdena, har ni mycket problem i de områdena ni har, till exempel 
Hässleholmen? 

Ja det är klart att det finns, det är förmodligen precis som i Jönköping. Att det är ju 
segregationen som är problemet, utanförskapet, det är ett jätteproblem, i hela samhället. 

Känner ni att de åtgärder ni har gjort gällande byggnaderna har gjort någon skillnad, 
just det här med boendekarriär och om ni har fått lite mer blandad 
boendesammansättning? 

Jag vet inte, vi är väl lite allergiska mot det här, du kan inte bygga bort segregationen. Det är 
andra åtgärder som ska till. Men att hålla efter hus och sådant, det är klart att det är ju en sak 
som vi kan göra, att de får inte stå nedklottrade, vi håller efter. Men det är klart att i vissa 
områden så är det väl mer eller mindre lyckat. Men jag tror inte på att man kan bygga bort ett 
sådant problem, det är ett annat problem.  

De ekonomiska incitamenten för att bygga om de här byggnaderna? 

Det är återigen det här att vi har krav på oss att vi ska vara affärsmässiga. De viktigaste, som 
vi pratar om på Tunnlandsgatan där det går loss på 105 miljoner, det ska bäras utav hyrorna. 

Så det finansieras alltså med främst höjda hyror? 

Det är med hyrorna ja. 

Har ni haft några förebilder som ni har tittat på när det gäller sådana här stora 
renoveringsprojekt? 

Vi tittar på, precis som jag sade vi var på Råslätt för några år sedan. Vi har ju mycket 
kontakter inom SABO. Men ingen direkt så, men det är klart att det är ett givande och 
tagande, med studiebesök och så, men det är inget så som jag kan peka på direkt. 

SABO-projektet och energimålet ni har, hur har det påverkat ert arbete? 

Nu har jag inte varit mer än två och ett halvt år på det här företaget, och jag vet att långt innan 
2007, alltså det som är startpunkten för Skåne-initiativet gjordes väldigt mycket 
energibesparingar. Så det arbetet hade påbörjats långt tidigare. Och sen är jag inte alldeles 
säkert på att vi kommer att klara det här, men jag kan tycka att det är minde viktigt, det 
viktiga är att vi håller på med detta jobbet ideligen, ständigt. Så att jag tror att just den här 
tävlingen, Skåne-initiativet är inte det viktiga. 

Bara man får in det här tänket i alla steg att man försöker att effektivisera. 

Ja precis, jajamän. 

Byggnaderna invändigt, vilka åtgärder har ni gjort gällande lägenheterna? 

Vi håller oss till Tunnlandsgatan här nu då. Befintligt, det är vad vi kallar för fyrspännare, 
med fyra lägenheter per plan. Rätt så lika. Det vi har försökt att göra är att ha lite större 
variation. Nu tog jag bara ett vanligt standardplan, två två och en halvor, en trea och en fyra. 
Sen längst upp, de två nya våningarna, där blir det någon femma också tror jag. Så att vi har 
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försökt att bryta upp det i lite större variation. Och sen tillgängligheten då såklart, som inte 
var den optimala, det var ju inte de reglerna på den tiden. Så vi tycker att det här kommer att 
bli ett mervärde, vi kan ju se här på balkongerna till exempel, så har vi försökt att få till riktigt 
fina balkonger. Ta bort balkongerna från de gamla konstruktionerna så att man slipper de 
köldbryggorna, hänger på detta utanpå. Så vi tycker att det här kommer att bli jättefina 
lägenheter såklart. 

Var det ettor, tvåor och treor innan, eller fanns det även större lägenheter? 

Det fanns inte större lägenheter, men de var väl treor och fyror. 

Så det var ingen större variation då med andra ord? 

Nej, så det blir lite mer nu. 

Så det ska vara full tillgänglighet? 

Ja. Det är någon lägenhet som jag vet att vi inte fick till det, just med tvättmaskinen och detta. 
Men vi tycker nog att vi har fått det rätt så hyfsat. Sen är det ju ett annat tänk på brand till 
exempel, så här har vi ju brandvägg kommit till och en sprinklerledning i det här trapphuset. 
Så det är klart att vi får hålla oss till det här regelverket som finns nu, vilket är bra. Och sen 
såklart, pratar vi Rydsgatan uppe i Brämhult, det andra projektet som vi rev, så är det klart, då 
börjar vi ju om på ny kula igen. Det var väldigt mycket små lägenheter. Så det var nästan 90 
lägenheter och det blir nu då 57 lägenheter plus elva radhuslägenheter.   

Så det blir också mycket varierande storlekar? 

Lite mer variation, ja. 

Där har ni ju inte hunnit se några effekter än. 

Nej, vi har ju inte det. Ni menar effekten av våra energiåtgärder eller vad menar ni effekten 
av? 

Ändrade lägenhetsstorlekar och förändrad standard och sådana saker? 

Nej det har vi ju inte sett, men däremot så vet vi att efterfrågan på större lägenheter är stor. 
Och många utav våra invandrarfamiljer är rätt många. Och de har behov utav större 
lägenheter. Och det är inte alltid vi kan tillgodose det, och det är inte så att det får förtur för 
det heller, men vi vet att behovet är stort. 

Vilken återbetalningstid har ni räknat med ungefär i projekten? 

Jag vet inte om ni känner till, men vi har ju en ny redovisningsplan, eller redovisningssätt som 
heter K3. Och då utgår man ifrån hur länge ska, t.ex. stommen hålla. Jo, den ska hålla i 100 
år. Jag tror det står 40 år på våra rör- och ventilationssystem, de ska hålla i 40 år. Och det är 
det man utgår från i redovisningen och så som vi lägger upp avskrivningarna. Och det ger ju 
också ett väldigt bra tänk på att vi ska inte sätta in dåligt material. Det här är ju givetvis ett 
incitament för att det ska vara bra material för att det ska hålla i såhär många år. 

Gäller det här inte bara vid nybygge utan när ni renoverar också? 

Ja det genomsyrar allt nu. Så att K3-planen, komponentavskrivning, det genomfördes första 
gången för vår del förra året. Och vi tycker att det är jättebra, för det är konkret: nej tyvärr vi 
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sätter inte in den här skiten därför att det ska hålla 40 år. Och då får man också ett incitament 
för att satsa på lite kvalitet.  

Det måste bli lägre underhållskostnader och så också? 

Ja, det också. 

Tror ni att ni kommer att klara er budget för Tunnlandsgatan? 

Ja, det är det som gäller. Budgeten ska hållas. Så det är klart att i det här projektet på 105 
miljoner så är det klart att vi har vissa reserver. Men det är upphandlat och sen gäller det ju att 
vara tuff på båda håll så att säga. Så inte för mycket extra tillkommande. Ibland får man prutat 
på vissa saker och lite så, men det ska hållas. Vi går ju ut på upphandling först. Alla 
nybyggnationer vi har gjort nu det senaste har varit på totalentreprenad.  

Så då har man bra koll på den totala summan från början? 

Ja. Jag vill säga så. 

Är ni nöjda med totalentreprenad? 

Ja det är klart att det hänger lika mycket på oss som beställare att vara duktiga beställare. Att 
veta vad vi ska få. Och vad vi ska betala. För det är klart att det är ju två motparter emot 
varandra. Men vi tycker att vi har fått bra byggnader. Och sedan är det upp till oss att följa 
upp. Funkar det inte så har vi ju garantitid på fem år. Och det är klart att det är upp till oss. 

Ni omfattas väl också av de offentliga upphandlingsreglerna? 

Jajamän, LOU, ja. Vi går ju ut på upphandling och det är det över en viss gräns så ska det ju 
även annonseras till EU. Så det är inte bara att gå och ta vem som helst, det är offentlig 
upphandling som gäller. 

Det måste vara svårt om man har haft ett bra samarbete med någon tidigare, att man 
inte kan ge förtur till den i nästa projekt? 

Ja. Nej, det kan man ju inte ha. Samtidigt så är ju konkurrens bra. Det är klart att man kan 
tycka ibland att det är fy, men i de flesta fall så är detta med LOU bra, det ger en sundhet. 

Vilka åtgärder när det gäller lägenheterna och byggnaderna invändigt har varit 
lyckade? 

Det är badrumsrenoveringarna såklart. Dels så höjer du standarden för hyresgästen, och dels 
så får vi ordning på våra avlopp och de bitarna. Och sen som nummer två vill jag säga att byta 
fönster. Och nu har vi faktiskt börjat med att precis likadant som vi gör med badrum kommer 
vi att göra med kök. Men det är frivilligt, upp till hyresgästen. Så vill de och de känner att de 
har råd att betala en liten extra peng varje månad. För det här tar vi ju ut på hyran, 
badrumsrenovering är ju en standardhöjning, fönster är en standardhöjning, och även kök. I 
samband med badrumsprojektet så byter man även avloppet och rören in till köket. Men sen 
om man dessutom vill göra en uppfräschning av köket är det upp till varje hyresgäst.  

Gör ni alltid totalt stambyte och inte renovering med relining? 
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Det är lite olika. Men nu är det bara i princip byte utav avloppen. Och sen där man har svårt 
att komma åt, kanske liggande avloppsledningar, där relinar vi. Men i princip så har vi gått 
igenom det nu. Det är byte. 

Finns det några åtgärder som har varit mindre lyckade? 

För ett antal år sen till exempel så bytte man inte fönster, utan man bytte bara ytterbågen, 
alltså en bågkonvertering. Men det var ju för att vi hade inga pengar, alltså det fanns inga 
pengar i bolaget. Det här får ju sättas i relation, att vi idag har en 90 miljoner att renovera för, 
det ska du sätta i relation till att -95 hade vi tusen tomma lägenheter. Det fanns inga pengar i 
bolaget att renovera för. Så att det var väl inga bra åtgärder kanske, bättre åtgärder kunde ju 
göras, men det var utifrån den plånboken vi hade. Och det gäller nog samtliga kan jag tänka 
mig, framför allt allmännyttor. 

Vilka åtgärder gör ni gällande klimatskal och tekniska system? 

Skalet är ju det viktigaste, och fönster, vi gör rasande mycket fönster, och går det så 
tilläggsisolerar vi. Sen ser vi över installationssystemen, byter fläktar, byter pumpar, byter 
belysning till LED, injustering ej att förglömma. Ett injusterat värmesystem kan spara en hel 
del. Vi kopplar upp allt detta på styr- och reglersidan så att vi har övervakning på allting. Och 
det gör att vi sparar en hel del. Och byte av undercentraler, nya värmeväxlare, gör väldigt 
mycket. 

När det gäller fasader som ska bevaras och alltså inte kan tilläggsisolera, gör ni någon 
annan åtgärd då eller lämnar ni det som det är? 

Vi håller på och diskuterar det nu, en fastighet på Sjöbo som på grund av stadsantikvarien, vi 
får inte göra någonting med fasaden, för det är en typisk 50-talsbyggnad. Då finns det ju lite 
andra, det har kommit färger som man kan energibespara med, man kanske kan göra 
någonting på insidan. Men vi är inte riktigt i mål där. Men annars har vi lämnat de fasaderna. 
Och målat och bytt fönster. Det var en utav de bilderna jag visade där det har gått ner från 175 
till 148 kWh, där hade vi inget annat val än att bara byta fönster och fräscha upp fasader.  

Effekterna av dessa tekniska åtgärder, är det mest energibesparing? 

Ja, det är energibesparing som är det vi vill åt och den är inte att ringakta. Det ser vi att det 
gör jättemycket. 

Åtgärder där som varit lyckade och mindre lyckade? Du nämnde delvis fönstren innan, 
vill du lägga till något mer? Framgångsfaktor för energibesparing? 

Framgångsfaktor skulle jag vilja säga är helheten. Där har vi en fastighet som är byggd 1961 
tror jag och så såg den ut (visar power point). Så blev den efteråt. Vi gjorde tilläggsisolering 
på tak och fasad, energisnål belysning och fläkt, ventilationen och värmen är injusterad, 
blandarna och nya fönster, säkerhetsdörrar, det är också en annan sak som vi nästan alltid gör 
i badrumsprojekten, byter dörren. Så här följer vi varje fastighet varje månad (visar power 
point). Här har du energianvändningen, här låg den på 176 kWh innan vi började de här 
åtgärderna och där är den nere på 125 kWh. I dagsläget är den nere på 88 kWh. Så det är en 
ett år gammal bild. Så där har vi nästan halverat energiåtgången. Du ser ingen jätteskillnad på 
fasaden. Plattorna togs bort och huset putsades tillbaka till ursprungligt läge. Vi fräschade upp 
balkongerna och tilläggsisolerade också såklart. Men i stort sett är huset likadant, som helhet. 
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Hur tänker ni kring varsam renovering och fastigheternas kulturhistoriska värde? 

Stadsantikvarien var med i detta och tycker om som att vi i det här läget backar tillbaka till det 
ursprungliga att det var putsat från början och då putsar vi. Jag tror vi satte på någon fem 
centimeters tilläggsisolering på fasaden, men det fanns inte utrymme för mer. 

Kunde hyresgästerna bo kvar i byggnaden under ombyggnationen? 

Ja de bodde kvar. Trots allt så gjordes samtidigt även badrumsrenovering så att det var en stor 
”container” ute på gården med toalett och dusch. De som inte klarade av fick upp en sådan här  
kemtoa till sig. Men det är klart att det är lite mek och då får de hyreskompensation. 

Har ni individuell energi- och vattendebitering i era fastigheter? 

Ja, i allt nytt. Men även i ett projekt uppe på Hässleholmen, Distansgatan, där vi byter 
stammar. Där kommer vi sätta in befintligt bestånd. Men i alla nya har vi kall- och varmvatten 
debitering. Vi ser att där ligger vi ungefär 30-35 procent under i jämförelse, det är ju nytta. I 
våra nya projekt på Tunnlandsgatan och även uppe på Rydsgatan kommer vi sätta på 
solcellspaneler och den elen som produceras säljer vi till våra hyresgäster, så då kommer vi att 
ha en mätare till. Kallvatten, varmvatten och el.  

De kan själva se hur mycket de använder? Det står på räkningen varje månad? 

Ja, de får på räkningen varje månad, ja. Sen kan de inte riktigt fysiskt gå in och titta på, men 
det är sådana här saker som vi håller på och jobbar med. Vi kommer att ta bort kopparkabeln 
för TV:n, och det tror jag Vätterhem är föregångare. De kör IB-TV genom fiber och då är 
tanken att du någon gång i framtiden på TV:n ska kunna titta på din förbrukning. Men det 
borde ni kunna fått lite bättre från Vätterhem för det är dem vi tittar på. 

Vad gäller gårdar och utemiljö, vilka åtgärder har ni gjort gällande närområdet? 

Ja, vad gör vi, det kanske inte är min starka sida, men det fräschas upp i samband med att vi 
renoverar, såklart. Det här med tanke på tillgänglighet och sådana saker också. Vad vill du 
veta mer? 

Har ni gjort det mer tillgänglig och så? 

Ja, i samband med renovering så är det klart att man tittar på markbiten också. Som på 
Tunnlandsgatan, där gör vi ett helt nytt cykelgarage och då är en viktig aspekt också 
tryggheten. Man ska känna sig trygg att gå ute, det har med belysning och hur man sätter 
växtligheten och sådant. Just på Tunnlandsgatan ska vi ha ett cykelgarage med perforerad, 
sådan plåt som vi sätter mycket nu (visar power point). Det har nästan blivit lite som vårt 
signum. Det vi sätter på balkongerna, den plåten, det blir ett cykelgarage i den och då ska det 
vara belysning där innanför så att du ser hela tiden om det händer något utanför och du ser om 
det händer någonting innanför, så att du känner dig trygg. Och det värdesätts när vi gör våra 
kundenkäter, hyresgästundersökningar. Och där vi har bytt belysning till styrd belysning, du 
går in i källaren och det tänds per automatik upp, går du upp på vinden så tänds det per 
automatik. För vår del är det en energibesparing, men hyresgästerna upplever det här som en 
trygghet. Även utomhus ser vi till alla stolparmaturer, det får den positiva bieffekten att 
många hyresgäster känner en ökad trygghet. 
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Har ni gjort några förändringar när det gäller trafiksituationen och parkering? 

Vi har att förhålla oss till parkeringsnormen. Det är inga förändringar egentligen, eller jo, 
delvis när miljonprogrammet byggdes så tror jag att det var, jag kommer inte ihåg siffran, 
men det var typ en och en halv till två parkeringar per lägenhet, den var högre i alla fall. Så vi 
har en del parkeringshus som står halvtomma. 

Nu är normen 0,5, eller hur är det nu? 

Jag är lite osäker på detta, men det är mindre i alla fall. Så jag vet att uppe på Norrby så har vi 
nu diskussioner om att vi ska vi stänga av ett helt plan. Det är också det här med tryggheten, 
komma in i ett mörkt garage som hälften är tomt. Vi försöker koncentrera det på ett plan så 
kanske stänga av ett plan. Så det är väl en korrigering vi gör. Men sen har vi att förhålla oss 
till detta, punkt. Sen kan vi tycka vad vi vill när vi bygger, vi byggde centralt där inne med 
160 nya studentlägenheter. Alla studenter har inte bil, då tyckte vi att vi kanske kunna gå ner 
lite. 

Det går inte att få dispens för det heller? 

Nej, vi gjorde en kompromiss där och med kommunens parkering, men ja så är det. 

Trafiklösningarna, då var det mycket trafikseparering där vissa parkeringsplatser 
ligger långt ifrån bostäderna, är det något som ni åtgärdar? 

Nej, det är det inte, inte så mycket. Sen vet jag inte, och det är inte min process att ta detta 
med vad kommunen ställer för krav, så det kan jag tyvärr inte svara på. Men jag vet bara att vi 
förhåller oss till parkeringsnormen och det är vår mark. 

Kommunikationen med de boende när ni gör större projekt, hur hanterar ni det? 

Det är jätteviktigt, i tidigt skede, ja nu pratar jag om det ideala, så i tidigt skede så ska 
information ut. Vi kan ta till exempel det här med när vi rev. I början på 2013 så var det ett 
möte om att det här kommer ske. Då inleddes den här processen, det var i ett stormöte så att 
säga, och sen fick varje hyresgäst ett individuellt samtal med en från oss där de talade om vad 
de kunde tänka sig, om de ville bo kvar och de fick guidning och fick hjälp och allt möjligt. 
Sen satte vi spaden i marken 2014, ett år senare, och under den tiden så gav vi information till 
hyresgästerna. Det är väl kanske det ideala, om vi till exempel ska badrumsrenovera så först 
ut med en övergripande information, ge information om att ”Det här kommer om ett år”, att vi 
förhoppningsvis är ute i så pass god tid. Sen kommer det en annan information lite närmre när 
vi även ska ha in om godkännande, och det är också en process. Det som är grunden är också 
att vi kan inte gå in till en hyresgäst om vi inte har ett okej, vi måste ha ett aktivt ja. Sen när 
det gäller som badrumsprocessen så kan de egentligen inte säga nej, men de kan förlänga 
processen. Vi har alltid rätt att gå till hyresnämnden för att få in ett godkännande, vi kan inte 
byta en stam när en på mitten säger nej. 

När ni har varit tvungna att utrymma hela byggnaderna, hittar ni alternativa boenden 
till de boende? 

Fast vi gör inte så, vi har inga sådana boenden. Vi har inga alternativ. Förra månadsskiftet så 
hade vi en tom lägenhet. Det går inte. Så antingen så får det vara som på Tunnlandsgatan att 
det är ett gammalt BB-hem och ett gammalt studentboende, som har gjort att vi har kunnat 
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tömma dem så att säga. Men annars, det går inte, utan det är kvarboende som gäller eller 
också är det då nybyggnation eller att du har ett tomt hus av en annan anledning.  

Har de boende fått vara med att påverka projekten i deras områden, har de fått ge sina 
synpunkter? 

Nja, kanske inte direkt, men det är klart att, om vi säger badrumsprojekten, där kan de alltid 
välja på lite olika kakel, eller om man vill ha badkar eller dusch eller lite så där. Men 
omfattningen och strukturen, det är inget som är förhandlingsbart. Sen är det klart att vi 
lyssnar på våra hyresgäster och vi lyssnar på vår personal som kommer in med synpunkter om 
just prioriteringen av områden. Men gå ut och fråga hyresgäster på det viset så, då får man 
olika svar. 

Enkäterna som ni gör, vad undersöker ni i dem? 

Hyresgästenkäterna görs till en tredjedel varje år. Vi frågar om dels hur de upplever oss som 
hyresvärdar, hur de upplever personalen och om hur de upplever servicen och allt det här. Sen 
hur de upplever våra lägenheter och områden, och till exempel som du sa innan, det här med 
tryggheten, hur upplever man det? Det är många frågor och framför allt mycket om servicen, 
och hur de upplever inneklimatet. Är det kallt? Är det varmt?  

Så då får ni lite indikatorer där? 

Ja. För det är också något som är viktigt för oss att komma ihåg och aldrig glömma. Det är 
anledningen att vi där vi sitter och det är för våra kunders skull.  

Arbetar ni något med sociala åtgärder i era områden? 

Ja, det gör vi, men inte jag. Det har jag en annan kollega som jag tänkte skulle varit med, men 
de är med på utvecklingsdagarna. Vi har en som är social hållbarhetsutvecklare. Han jobbar 
väldigt mycket med allt från socialen till Borås stad, till olika utvecklingsprojekt. Jag kan inte 
den biten, men det gör vi. 

Vilka olika lärdomar har ni dragit genom era olika projekt? Är det något speciellt som 
ni vill föra vidare till andra fastighetsägare? 

Det är klart att det alltid är något som man lär sig varje gång. Vi bygger mycket med betong 
och med prefabricering, för att det gäller att få ner byggkostnaden. Det har vi tyckt varit bra. 
Det är klart att det alltid finns sådant som man lär sig i varje projekt såklart. 

Skiljer sig arbetet nu jämfört med hur ni arbetade med projekt för några år sedan? 

Ja, det är det väl på sätt och vis, men återigen, jag har varit i två och ett halvt år på det här 
bolaget, så jag har inte så mycket historia med mig. Men återigen att vi har mer pengar 
numera, så det är klart att då har man större portmonnä, större plånbok att jobba för. Och då 
har man råd att ha mer omfattande renoveringar. Men sen återigen, vid alla renoveringar går 
man igenom, hur mycket tål detta? Det är A och O i det här. Att hyresgästen klarar av att 
betala.  
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Du sa att ni använder mycket prefabricerat, gäller där även vid renoveringsprojekt? 

Delvis, för det kan till exempel, som återigen Vätterhem ute på Råslätt, det finns 
kassettlösningar för badrum som man kan använda. Vi har inte varit så flitiga på att använda 
det, men vi kommer nog att titta på de bitarna. Så renovering kanske inte så himla mycket. 

Fasaderna? 

Ja vi håller på med ett fasadprojekt, det ska ni få se. Då är det tilläggsisolering så sätter vi 
skivor på, men det är inte prefab kan man väl inte säga. Är det nybyggnation så hade vi, det 
senaste vi gjorde, där köpte vi färdiga badrum. Det kom i som färdiga moduler som sätts i, det 
är jättebra. 

Har hyresnivåerna höjts mycket, eller det är olika beroende på hur mycket ni har gjort? 

Det beror på just precis hur mycket vi renoverar för. En badrumsrenovering ligger på en 
ungefär 600 kronor i månaden. Vår normalhyra ligger på 950 kronor per kvadratmeter tror 
jag. Här uppe på Hässleholmen, på Tunnlandsgatan, kommer den att ligga på 1265 och en 
nybyggnation ligger på 1450 ungefär, per kvadratmeter och år. Det är väldigt olika från 
byggnad till byggnad och vad hyresgästerna tål. 

Varför tror ni att det är en del fastighetsägare som drar sig för att göra omfattande 
åtgärder? 

Ja, det väl att man vill ha tillbaka pengarna såklart. Jag vet faktiskt inte, många av de här 
fastighetsägarna gör ju väldigt mycket åtgärder i lägenheterna som de får direkt tillbaka, men 
att byta stammar och sådana saker gör de kanske inte. 

Att byta stammar är inget man får höja hyran för? 

Nej, inte bara stambyte. Utan då gör man det i samband med annat, vi gör det i samband med 
badrumsrenoveringarna. Jag vet inte faktiskt. Jag kan tycka själv att det är lite märkligt, man 
får hålla efter sitt eget kapital. Det är ju pengar i fastigheter. 

Gällande det fortsatta arbete, vad har ni för framtidsplaner? 

Ja, vi har framtidsplanerna som vår ägare säger till oss. Det är att vi ska vara en byggande part 
i samhället och vi ska bygga mer bostäder, det är vår framtid. Och jag som då framförallt 
håller på med energibiten, det är att spara, och samtidigt ska vi ha en korrekt leverans till våra 
hyresgäster. 

Är det bostadsbrist i Borås nu? 

Ja, det är bostadsbrist. Det behöver byggas mycket mer. Det ser vi även på vårt eget bestånd, 
att vi har en ledig lägenhet. Det funkar inte. Man brukar säga också när man pratar om 
omsättning i lägenheterna, vi har i alla fall sagt att den bör ligga på 17, 18 procent, alltså hur 
mycket folk rör sig. Det ska röra sig litegrann, men nu ligger vi nere på 13,14 tror jag och det 
är för lite. Då sitter folk på sin lägenhet. De vågar inte flytta bort för man är rädd, man vet vad 
man har men inte vad man får. 
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De områden där ni har gjort stora förändringar, har ni märkt en ökad efterfrågan och 
attraktivitet? 

Ja det är klart, vi ser all nyproduktion till exempel. All nyproduktion har vi valt att man kör 
helt separat, alltså en annan väg in, det är inte den vanliga, där vi har poängbildning, utan man 
får söka. Och de går jättefort, det står aldrig några tomma lägenheter i de nya. Det som är 
spännande med Hässleholmen, det har vi inte gjort innan, det ska bli väldigt spännande att se 
hur det tas emot. 

Så då blir det nybyggnadstandard i de lägenheterna? 

Ja, det blir det. Vi har bara behållit betongstommen. Allting annat är nytt. Så att det blir 
spännande. 

Har ni ritningar från ombyggnationer där ni har ändrat planlösningar till exempel? 

Det vi har gjort mycket också, det är att när det var så mycket tomma lägenheter så försökte 
man få in hyresgäster av annan karaktär. Man hyrde mycket till kommundelskontor och nu 
när vi har brist på lägenheter så gör vi om detta till lägenheter. Så vi spränger in nya 
lägenheter i befintligt bestånd, så att säga. De sista två åren tror jag att vi har fått in ett 
hundratal lägenheter på det viset. Så där är det klart, där blir det en annan planlösning. Så det 
blir lite annorlunda lösningar. 

Har ni gjort någon beräkning av hur mycket energi ni kommer att spara på 
Tunnlandsgatan? 

Ja, vi har gjort en prognos och vi ställde kravet i upphandlingen på 60 kWh och den 
energiberäkning som ÅF sen gjorde, den landade på 48 kWh och det är med solceller då. Jag 
tror vi ligger i dagsläget på cirka 110 kWh i befintligt bestånd. Samtidigt passar vi på att byta 
kulvert och lite sådana saker. Bara att byta kulvert är en jättegrej. Det är en gammal kulvert 
som är 50 år gammal och har ganska mycket förluster. Att bara byta den kostar, det kommer 
att kosta oss sju till åtta miljoner, men vi sparar 500 000 kronor om året. 
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Kompletterande frågor och svar via mail, AB Bostäder Borås  

Svarsperson: Katarina Jordansson, Projektledare/Arbetsledare Miljö & Teknik 

Datum: 2015-05-22 

Område: Hässleholmen i Borås 

Har ni någon strategi för hur ni hanterar och arbetar med media?  
Vi har en informatör som till stor del tar mediakontakten. All personal får uttala sig, men 
ingen måste! Det går alltid att hänvisa till närmste chef.

Hur görs närmiljön mer tillgänglig? 
I alla projekt av en viss omfattning, har vi med den yttre miljön som en del i projektet. 
Självklart skall den vara tillgänglig.

Görs tillgänglighetsanpassningar av de befintliga lägenheterna? 
Ja, vi följer de krav som finns på tillgänglighet. Borås Stad har ”Bokvämt”-certifiering som 
ställer ytterligare krav.

Har ni gjort några ljudisolerande åtgärder i lägenheterna?  
Det varierar. I nybyggationen är kraven generellt hårdare.

Har ni individuell mätning och debitering av värme, eller ingår denna i hyran? 
Ingen imd på värme, enbart på kall- o varmvatten. 

Vad var energiförbrukning innan ombyggnationen i de två punkthusen på 
Tunnlandsgatan?
117 kWh/m²

Har ni gjort något för att förbättra kollektivtrafiken till och från Hässleholmen? 
Nej, det är Borås Stads ansvarsområde. 

Hur för ni vidare erfarenheter mellan era olika projekt? 
Internt görs alltid en utvärdering och därmed en erfarenhetsåterföring.
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Vi skulle gärna vilja veta mer om ert sociala arbetet. Vad är den sociala 
hållbarhetsutvecklarens uppgifter? Kan du ge exempel på projekt han är inblandad i? 
Vill du berätta lite mer om VI Hässleholmen? Har ni skapat gemensamhetslokaler på 
Hässleholmen?  
Jobbar mycket med samverkan med Borås Stad och de olika staddelarna och förvaltningar. 
Nära samarbete med hgf och hg ute i våra områden. Stadsodlingar, sociala projekt, 
hyresgästintroduktion för ungdomar mm mm. Gemensamma lokaler på Hässleholmen är just 
VI-kontoret samt HGF driver Cafe Stången. 

 
Vad har ni för framtidsplaner för Hässleholmen? 

En del av våra planer för Hässleholmen är att vi kommer avyttra ca 600 lgh under hösten. Vi 
ser det som en förstärkning av området att få in en annan stark aktör. Som det ser ut idag är vi 
totalt dominerande inom området. 
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Gårdsten – nästa steg mot nya boendeformer och ökad trygghet

Embryo till en plan för genomförande av visioner och idéer för tiden 2015-2025

År 2002 tog Gunilla Svensson arkitekter fram en översiktlig arkitektonisk handlingsplan för Gårdsten. En del har hänt, 
annat har tiden sprungit förbi. Vad återstår och hur ska detta kunna genomföras? 
Målsättningen med detta nästa steg är 1 000 nya bostäder på 10 år. Och lokaliserade så att de ger mervärden bl a 
genom ökad trygghet. Till så låga infrastrukturkostnader som möjligt.
Låt oss titta på en konkretisering av visionen för Västra respektive Östra Gårdsten. 

Knäckfrågor
Trafikstrukturen och hastighetsgränserna (från led till gata)
Kapaciteten i infrastrukturen under jord (d v s investeringströsklarna)
Villiga nya byggare 
Nya upplåtelseformer (kooperativa hyresrätt, kollektiva former)
Nya husmodeller för annorlunda behov (äldre, personer med behov av särkilt stöd, stora bostäder) 
Bebyggelse och bostadsförsörjning
Bebyggelse har många olika funktioner: bostad och trygghetsskapare för den som bor där men också för den som får en 
granne och uppsikt/social kontroll. Det är också en möjlig arbetsplats i olika social byggprojekt och en ekonomisk 
säkerhet för Gårdstensbostäder, för dem som bygger och för kommunen. Social upphandling.
Bostadsförsörjningen är en viktig kommunal angelägenhet och om stadsdelen Gårdsten får 1 000 nya bostäder på 10 år 
är detta ett mycket viktigt tillskott.
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Våga tänka nytt
Låt Gårdsten fortsätta att vara i framkant när det gäller utveckling. Ska man kunna bygga på impediment, bygga för att 
smala gatusektioner, skapa trygga gångstråk etc behövs nya hustyper och nya otraditionella planlösningar.  Och våga 
satsa på nya aktörer – även småskaliga byggare! 
Skapa också förutsättningar för nya småskaliga verksamheter lokalt och gärna i den gröna sektorn.
Tidplan
Fastighetsvärdena kan ökas successivt genom rätt tågordning. Börja där det är enkelt och/eller där det går att uppnå 
mycket med förhållandevis låga investeringar. Börja där det inte direkt når trösklar för, vatten, avlopp etc. Behöver det 
göras investeringar gör då mycket på en gång där. 
Skapa attraktivitet så att andra hakar på. 
Ansvarig aktör
Här handlar det om samarbete och samsyn. Ta med mycket i en och samma detaljplan. Synka olika investeringar. 
Kommunicera den här planen så att alla vet vad som är på G. Och när! Peka ut vem som ska genomföra varje steg. Låt 
alla parter bli medvetna om att om en del försenas påverkar detta andra delar. 
Planera för handlingsfrihet och flexibilitet inom ramen för den övergripande målsättningen: nya boendeformer och 
ökad trygghet.
Vad gör vi nu?
Två huvudinriktningar har identifierats i den arkitektoniska handlingsplanen från 2002: 
Skapa trygghet i centrala delar och i Dalen
Smala av gatusektionen och skapa liv och rörelse också i Gårdstens kanter.
Nu ska arbetet fördjupas i skala och utbredning, i strukturer och platser/stråk, i typer av bebyggelse: ska vi bygga 
stadsgator eller förortsleder etc. Analyser behövs av investeringsbehovet liksom av hur landskapet ska samspela med 
bebyggelsen.  Därefter görs en tidssatt handlingsplan.
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• 1000 nya
bostäder

• Tätare och
tryggare

• Nya
boendeformer
för nya behov



Utveckla en tät 
stadsstruktur runt 
busshållplatsen

Nya boendeformer 
befolkar gatan

Markbostäder för små 
hushåll skapar trygga stråk

Utveckla småskaliga
verksamheter

Bygg på den mark 
som inte tillför 
kvalitéer i stadsdelen

Generationsboenden vid 
Kaneltorget tillför rörelser i Dalen

Täta till gaturummet 
med små bostadshus 
på trånga tomter

Tätt och lågt nära 
centrum

Små flerbostadshus med 
innovativ teknik
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Intervju, Gårdstensbostäder AB  

Intervjuperson: Anki Capsersson, kommunikatör 

Intervjuare: Anna Jonsson och Madeleine Thörngren 

Datum: 2015-03-25 

Område: Brogården i Alingsås 

Det är så att Gårdstensbostäder tillhör Förvaltnings AB Framtiden som ägs av Göteborgs stad. 
Det ingår i Stadshus AB. Och vi är lillasyster i koncernen, tillsammans har vi 70 000 
lägenheter drygt. Och förhoppningsvis har vi snart 72 000 och 73 000 och så vidare. För det 
gäller ju att bygga i Göteborg naturligtvis. Vi har 2700 lägenheter av dem, och vi verkar alltså 
bara i Gårdsten. Man bildade lilla Gårdstensbostäder 1997. Vi är 18 år nu fyller vi i år, så vi 
har snart 20-årsjubileum. Och det man har gjort nu i andra året i rad, det är att man har gjort 
en hållbarhetsrapport för hela koncernen. Jag snodde till mig ett utprintat ex här, här står det 
väldigt mycket om hela koncernen, men det finns också ett långt kapitel om de olika delarna i 
Gårdsten. ”Värdet av att utveckla en stadsdel”, här skriver vi vad vi har fått för fina priser. 
Här är det om ett företag som är ett socialt företag, man har anställt långtidsarbetslösa 
kvinnor. Därav rubriken ”Välkommen in i butiken och ut i arbetslivet”. Det är en secondhand-
butik för barnkläder, mammakläder och barnartiklar som ligger på Kaneltorget. Sen en jättefin 
artikel om vår nya ICA-butik som öppnade i november förra året. Och sen det här med det 
ekologiska vad det gäller fjärrvärme, ett samarbete som vi har inom staden med Göteborg 
energi med fjärrvärmedrivna tvättmaskiner. Våra artiklar bygger på de tre dimensionerna, det 
är det som är hållbarhet för oss. Hållbarhet för oss är inte bara att bygga ekologiskt. Utan 
hållbarhet är framför allt den sociala dimensionen, där vi dels jobbar väldigt mycket för att 
skapa arbetstillfällen i stadsdelen och utanför stadsdelen givetvis. Vi har en mängd olika 
samarbetspartners som vi jobbar med för att skapa aktivitet för både barn och vuxna. Där 
finns en skrift om det, den beskriver hur vi jobbar tillsammans med våra samarbetspartners. 
Vi tecknar lite längre samarbetsavtal och sådana där grejer. Ett exempel är Göteborgsvarvet 
som driver träningsträffar för vuxna varje vecka. Vi har även öppet gymmet en extra dag, och 
det öppnar vi själva för våra hyresgäster. Det är ett gammalt gym som Göteborgs stad har 
drivit förut. 

Ligger det här i området? 

Ja. Allting utgår härifrån så att säga. Från gång till annan så kör Göteborgsvarvet också 
löparskola för ungdomar, och då gör de det ihop med skolan. Men det är ju tack vare vårt 
samarbete som de också ser en möjlighet att köra löparskola för unga också, så att de springer 
det här Lilla varvet, jag tror att det är på fyra kilometer eller något sådant. De har ju en hel 
vecka, Göteborgsvarvet, där de har olika löpteman och stavgångstävlingar och sånt. Och sen 
är lördagen 23 maj det stora varvet. De kör även minivarvet för de riktigt små när vi har 
Gårdstensdagen en gång om året i dalen. Då sätter de upp en snitslad bana för alla små och så 
kostar det 20 kr för barnen, och så springer de, och får en t-shirt och kexchoklad och allt vad 
det är. Så det är ett typexempel på den typen av samarbete som gör att vi skapar någon form 
av gemenskap, aktivitet i stadsdelen. Sen handlar det ju självklart om det som jag sa att skapa 
arbetstillfällen, och då har vi samarbete med staden naturligtvis för att vi kan ha 
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sommarjobbare bland annat i ganska hög skala. Förra året hade vi 150, det var maxat. Jag vet 
att i år är det uppbokat så att vi har 120 platser. Det är mycket möjligt att det kan bli fler, men 
just nu har vi 120 sommarjobb. Och då är det minst tre veckor för alla.  

Vilka åldrar riktar det sig till? 

Det är en klick som är nior, och sen är det ungdomar i gymnasieålder. Sen har vi även 
ungdomar som kanske är arbetslösa, lite äldre ungdomar som vi tar in som arbetsledare, som 
har haft lite tillfälliga jobb, dels lite hos oss, men kanske hos andra entreprenörer i stadsdelen 
eller utanför stadsdelen. Så att då kan man ha de som arbetsledare. Sen har vi även 
pensionärer faktiskt som vi anlitar som arbetsledare. Och det är ganska viktiga bryggor man 
bygger på det sättet. Det är några exempel på den sociala dimensionen som vi tycker är så 
viktig. Sen är det ju naturligtvis så att har man ingen engagerad personal så går det åt 
pipsvängen ändå. Så det är också en väldigt viktig del, naturligtvis. Här står det skrivet om hur 
vi har jobbat med grupputveckling (lägger fram broschyr). En liten del i jobbförmedlingen är 
att när vi gör upphandlingar för byggnationer, markentreprenader, städföretag ska handlas upp 
eller vad det nu är för någonting, då jobbar vi med social upphandling som det heter. Och då 
finns det en student som heter Mohamed Hama Ali, han är inte student längre utan han jobbar 
som jurist nu. Hans examensarbete handlade om social upphandling och om reglerna inom 
EU och vad som står där egentligen. Och då har han gjort en kortversion och så har han 
förklarat hur vi jobbar inom Gårdstensbostäder med social upphandling, det är ”Framtid: 
Gårdsten” den heter. Den är ju också jobbrelaterad så att säga. Sen har vi en ekonomisk 
rapport också, vi gjorde en broschyr, den ligger på nätet, ni kan titta på våra rapporter på vår 
hemsida. Förra året så skrevs det en uppföljning, en uppdatering av den utav KTH i 
Stockholm, det är Hans Lind som gjorde uppföljaren. Och den säger att det fortsatta arbetet 
har varit mer och mer lönsamt, och nu går företaget med ekonomiskt vinst dessutom. Den 
första rapporten visade egentligen att trots de ekonomiska förlusterna, för att det har ju kostat 
ganska mycket pengar också, mycket koncernbidrag har vi fått de första tio åren, så översteg 
de samhälleliga vinsterna de ekonomiska förlusterna. Det gjorde man en utredning på. Och 
det här är egentligen en fortsatt rapport på att det är fortsatt lönsamt och att vi nu får överskott 
och kan investera det igen i Gårdsten. Innan vi kommer in på byggnationen tänkte jag att vi 
kör det här, mjukvaran först inom hållbarhet. Vi har ju hyresgäster i vår styrelse, det är också 
de mjuka värdena, den sociala dimensionen, att man har medbestämmande ända in i 
styrelserummet när man bor i Gårdsten. Och vi bjuder in till massa olika saker som vi gör 
varje år. Den här beskriver mer om våra samarbeten (ger broschyr). Nu har vi benat ut det att 
det är våra samarbetspartners som måste hjälpa oss att driva väldigt mycket utav det hela. Det 
var den ekonomiska dimensionen egentligen, och den sociala dimensionen. 

Men så är det ju den ekologiska dimensionen också, och då kanske ni har hört talas om våra 
Solhus. Det här är en gammal broschyr, men den beskriver ändå det första solhusområdet 
ganska väl (ger broschyr), med bilder före och efter och så vidare. Det är väl en del bilder som 
inte är uppdaterade, det ser ju helt annorlunda ut i östra Gårdsten nu, den har några år på 
nacken, men det står ändå beskrivet vad det är man har gjort. När man startade bolaget, 
Gårdstensbostäder -97, strax efter där så kom Christer Nordströms arkitektkontor, 
tillsammans med en professor på Chalmers som heter Jan-Olof Dalenbäck som jobbar väldigt 
mycket med energifrågor över huvud taget. De kom till oss med ett projekt vad det gäller 
Solhus. Det var ett EU-projekt i grunden, SHINE, hette det. Och man tyckte att det stämde 
väldigt bra överens med det man skulle börja göra, upprustningen av Gårdsten, för det var 
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väldigt nedgånget, slitet, läckande tak och inga hissar gick, det var bedrövligt. Så man tog sig 
an det och hoppade på det tåget. Och då gjorde man de här tre gårdarna, det är 255 lägenheter 
som vi byggde som Solhus. Man kunde tömma hela det området också, och de kunde få nya 
lägenheter. I slutändan var det kanske 20-25 procent bara som flyttade tillbaka. Man hade 
väldigt höga vakanser där också, det bodde ju inte så jättemycket folk där, de var allra sämst, 
de husen också. Så man renoverade då, man gjorde dels här med solfångare, som är det man 
ser så tydligt, solfångare på taket för varmvatten, det är ackumulatortankar i källaren. Man 
byggde växthus i bottenvåningen på de tre höghusen som var som gemenskapsytor integrerat 
ihop med stora ytor för tvättstugor och sådant. Alla de här femvåningshusen står på pyloner, 
så är det öppet halva biten och halva är med förråd, numera har vi tvättstugor i 
bottenvåningen. Men det var helt öppet, och det innebär ju att det blir inte mycket lä på 
gårdarna, det blåser ju mycket här uppe. Med de här växthusen man byggde för hela alltet, det 
var ju hårda byggkrav på det här naturligtvis när vi gjorde det, stadsbyggnadskontoret var ju 
inte jätteglada på att vi skulle förstöra miljonprogrammet, men det har ju snarare lyft det. Och 
det har ju gjort att det gårdarna är ju mer inramade, det är trevligare att vara på de gårdarna, 
det är mycket mera lä totalt sett. Det gjorde man, och så gjorde man inglasade balkonger, för 
att förvärma luften innan den går in i lägenheterna. Man tilläggsisolerade alla gavlar, det är ett 
extra skal här på just höghusen. Man bytte ett fönsterglas på låghusen på de jättestora 
vardagsrumsfönstren, så att de fick ett energiglas, för det var de som var sämst de fönstren. 
Sen byggde man nya fläktrum som det kunde vara ståhöjd i och gjorde ett nytt till- och 
frånlyftssystem så att man återvinner värmen i luften. Självklart upprustande målningsarbete. 
På vissa hus på balkongerna till lägenheterna och på loftgångarna, det var likadana skivor, en 
stålkonstruktion, och den gjorde man sån så att den skulle se rostig ut på den tiden, och det 
blev ju ganska fult med tiden. Men vi har satt upp riktiga stålkonstruktioner där, men vi tog 
ner alla de här och renoverade plattorna, så man slängde inte dem på tippen och fixade nya 
eller något nytt, utan man renoverade faktiskt det. Speciellt på loftgångssidan, för på den 
andra sidan blev det inglasade balkonger, och då kunde man ta bort alltihop, och så byggde 
man in dem till fina inglasade balkonger. Man installerade individuell mätning av el, värme 
och kallt och varm vatten. Det är ett komfortavräkningssystem så man mäter 
rumstemperaturen, vi ska utlova 21 grader. I hyran ingår en normalförbrukning av alltihop 
och är man sparsam får man tillbaka pengar, är man slösaktig så får man betala lite pengar. 
Men vi mäter alltså både kallt och varmt vatten, det är inte alla fastighetsbolag som gör det. 
Det var kollektiv mätning på allting tidigare, och vi har inte byggt in egna mätare så att man 
betalar till elverket själv, utan vi har fortfarande de här fast man kan se exakt vad varje 
lägenhet förbrukar, det är det som är det fiffiga i det här komfortavräkningssystemet. 

Har ni märkt att det har blivit en minskning i förbrukningen? 

Ja, i Solhusen var det så väldigt markant, men det var så många olika åtgärder man gjorde där. 
Man sparade 40 procent i energiåtgång i de här husen. Och det är ganska rejält, det blåste ju 
rakt igenom dem. Mycket el gick det åt, man brydde sig inte att stänga av infravärmen på 
balkongen, för den ingick ju ändå i hyran. Man har fått en helt annan medvetenhet. Och idag 
har alla våra lägenheter individuell mätning. I östra Gårdsten, på Muskotgatan och 
Salviagatan, där har man egen elmätare, så den får man inte på hyran, så då är ju hyran lite 
lägre där än i övriga Gårdsten. Men vatten och värme ingår en normalförbrukning och om 
man utnyttjar mer så får man betala och är man sparsam, får man tillbaka. Mängderna är 
utsatta utifrån antalet rum i lägenheten. 
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Kan de se under månaden hur mycket de förbrukar eller får de det på räkningen 
månaden efter? 

Ja, på vår hemsida har man Mina sidor, och den servicen som ingår där är att kunna titta på 
just sina förbrukningar. Fast då är det med 15 dagars eftersläpning. Det är inte exakt den 
summan som står där som kommer på hyresavin, för att när vi hyresaviserar avräkningarna då 
sker det med två månaders eftersläpning. Men man kan se hur det ser ut för 14 dagar sen. Där 
kan man även titta på sin hyresavi, och om man vill byta lägenhet inom Gårdsten kan man 
även göra lägenhetsbyte där. Och felanmälning gör man där också om man vill det. 

Vi fortsatte sen med Solhus 2, men då gjorde vi inte lika mycket åtgärder. Via det här EU-
projektet, fick man bidrag för de energibesparande åtgärderna i Solhus 1. Åtgärderna gick på 
ungefär 20 miljoner, och då fick man 25 procent av det, fem miljoner, i EU-stöd. Men hela 
ombyggnationen kostade 100 miljoner, så fem miljoner är ju inte så mycket i sammanhanget. 
Vi hade nog renoverat dem ändå, men samtidigt att man gick in i ett sådant projekt har gjort 
att de blivit internationellt kända, och det är ju bra för husen i sig och för företeelsen i sig. För 
att vi berättar gärna om helheten, att det är inte bara att göra husen, utan man måste jobba med 
människorna också. Och här i denna broschyren står det beskrivet att man hade arbetsgrupper, 
och man hade en modell man tog fram på huset, och det var knacka första stenen när man 
skulle börja renovera och man hade workshops med olika människor och sådant där. Vi hade 
en informationslägenhet som hyresgästerna blev inbjudan till, för att till ett vanligt 
bostadsmöte så kommer inte alla. Så man gjorde en informationslägenhet, och då kom det lite 
fler som var nyfikna på att se hur renoveringen skulle bli. Man renoverade upp och så 
förklarade man hur det skulle kunna bli i lägenheterna och så fick de skriva i blädderblock på 
väggarna om vad det är de inte vill se och vad de kunde tänka sig att se i området. Den sista 
åtgärden var att man skulle besiktiga allt lägenheter. Då var det en processledare med 
besiktningsmannen som gick runt och knackade på alla dörrar där det bodde folk. Då fick man 
med ytterligare folk i olika arbetsgrupper och sådant, och man kunde berätta om 
ombyggnationen givetvis, det var en viktig del i att knacka dörr också. Så att medan han eller 
hon besiktigade, så hade vi en anlitat processledare för att intervjua hyresgästerna och prata 
med dem och få dem engagerade i det hela. Så det var ett väldigt långdraget jobb innan folk 
hade flyttat ut och man började bygga. Men man ansåg när vi startade det att det fick ta tid 
istället för att det skulle forceras. Det var viktigt i det här att få människor involverade från 
början i ombyggnationerna. Vi har inte lyxrenoverat en enda lägenhet, vi har inte 
stamrenoverat och bytt rubbet i badrum och kök, det har vi inte heller gjort. Utan nu kör vi 
mycket relining av avloppsstammar och sådant. Inte på vattenrör, utan det är 
avloppsstammarna. Och man fick en liten hyreshöjning, flyttade man tillbaka så fick man den 
validerad på fem år tror jag. Så det var kanske för en trea totalt 500 kronor mer i 
hyreshöjning. För man fick ju lite mer faciliteter också, man fick tillgång till ett växthus, man 
fick helt nya tvättstugor och ville man ha parabol så kunde man ha det, och då sattes de på 
taket av låghusen, det sattes ställningar så man satte de på. Vi har ett hus som är provhus med 
luftsolfångare längts upp, och det ligger längst i norr det huset.  

Gjordes det före de andra som ett test? 

Nej, det gjordes samtidigt, och det var arkitekten och även professorn från Chalmers som ville 
det. Det ingick att göra en annorlunda lösning och då gjorde man det med luftsolfångare för 
värme, för att värma huset. Räcker inte solen till så är det fjärrvärme, det har vi överallt. 
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Sedan 2009 köper vi bara vindel till våra fastigheter och i och med att vi egentligen har 
kollektiv mätning så köper vi lite mer än andra fastighetsägare. Vi köper ju även till 
lägenheterna, och det är vindel alltihop. 

Och ni har ett eget vindkraftverk också? 

Det är inte vårat, utan det är Göteborg Energi som äger det, men det bra i kråksången är det att 
det finns en lina direkt därifrån in till Gårdsten. Så hela västra Gårdsten får sin ström när det 
snurrar. 

Det blir ganska symboliskt också, för hållbarhetsaspekten. 

Absolut. Så det är infrastruktur och man har gjort på det sättet. 

Vi har fortsatt med Solhusbyggnation, huset vi sitter i exempelvis har fått solceller på 
balkongerna. Det finns en liten skylt med en display där det står hur mycket det har gett sedan 
vi satte upp dem. Och det var klart 2010, de har varit igång i fem år kan jag tänka mig. Ett hus 
lite längre upp har solfångare på taket, det är också ett samarbete mellan Göteborg energi och 
Chalmers. Solfångarna på taket går till en undercentral som sedermera går ut i 
fjärrvärmenätet. Det är ett provhus man kör. Om det inte är mer än 55 grader kör man inte ut 
det i fjärrvärmenätet, för det är ju det det ska vara i fjärrvärmenätet. 

Får ni betalt för det då? 

Ja, vi säljer och sen köper vi tillbaka, det är i princip så. Sen har vi på fyra tak installerat 
solceller uppe på Peppargatan också. Och det är väl det senaste, och det körs igång nu, så man 
ska försöka göra utvärderingar om hur mycket det ger. Solen ger bäst effekt i Gårdsten under 
sommartiden givetvis, men även molniga dagar ger det ju effekt naturligtvis, men mest ger det 
på sommaren. Det är därför som solfångare för fjärrvärme kanske känns lite onödigt, för på 
sommaren behöver man ju inte så mycket värme i husen i alla fall. Men man behöver 
fjärrvärmen för att få varmvatten dock. Men det går ju inte åt lika mycket fjärrvärme på 
sommaren som på vintern eftersom man värmer husen med det också.  

Vad har ni räknat med för återbetalningstid på solinvesteringarna? 

Det vet jag inte faktiskt. 

Vi har hört andra säga att det är ganska svårt att få det att gå ihop. 

Vi har ju också fått en del bidrag, för det är ju en förutsättning för att kunna bygga det, så är 
det ju bidragsberoende, just energibidrag. Och just nu har vi även lämnat in en ansökan om att 
bygga ännu mer solceller på taken, på resten utav taken i västra Gårdsten. Och då har vi även 
ett garagetak man kan sätta solceller på som man inte utnyttjar till någonting, utan det ståt helt 
oanvänt ändå. Då kan man lika gärna ha solceller där, det är en öppen plats och det är inga 
träd som skymmer och sådant där.  

Det var väl egentligen i stora drag, det med byggeriet. Gårdsten byggdes mellan -69 och -72 
under miljonprogramseran, och man byggde egentligen tre olika områden kan man säga. I 
östra Gårdsten byggde man åttavåningshus med trevåningshus inne på gårdarna. Det är byggt 
med en ringled runt, det var ju så man byggde de här satellitdelarna. I mitten var ett Gårdstens 
centrum och det var Bostadsbolaget i Göteborg som ägde det här innan vi tog över. När det 
gäller västra Gårdsten, då byggde man mer gårdar, ett femvånings loftgångshus och 
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trevånings lamellhus vidare runt gården. Sen har vi norra Gårdsten, det är bara trevåningshus 
som ligger efter varandra. Vartannat hus har uteplatser och vartannat inte, så första våningen 
är en bit upp, så man har tvättstugor i den nivån istället i markplan. Vartannat hus har 
tvättstugor och vartannat hus har uteplatser. Men bara trevåningshus. Det var en 
bostadsrättsförening när vi startade som tyvärr gick i konkurs. Det köptes av en privat 
fastighetsägare, men sen köpte vi området utav den privata fastighetsägaren. Vi hade inte 
riktigt samma filosofi om utvecklingen av Gårdsten. 

Vilket år köpte ni det? 

2002. 

Vi åkte runt och tittade lite, och husen längst i norr ser lite annorlunda ut. 

Det är fortfarande en bostadsrättsförening som heter Keillers Damm. Man byggde nog det 
ungefär samtidigt.  

Men sen har man ju i östra Gårdsten ett par områden som är med radhus och egna hem. Och 
de tror jag inte byggdes förrän senare 70-tal, början av 80-talet. Värdet på dem har varit 
väldigt dåligt, men det har ju ökat i takt med att värdet på våra fastigheter i området har ökat. 
Och det som man gör nu i området, det är ju att man bebygger Kryddhyllan med småhus. Det 
finns 26 villor där nu, och nu håller man på och dra fram alla nya vägar för att bygga 60 villor 
till. Det är Riksbyggen, Egnahemsbolaget och Myresjöhus som har tagit över HSBs 
byggrätter. Och dessutom ska det byggas tre punkthus med hyreslägenheter här vid 
Kaneltorget, på andra sidan vägen. Det är Robert Dicksons Stiftelse som kommer att bygga 
det. Det är PEAB som ska bygga det för dem. 2002 tog man fram en handlingsplan över 
vidare byggnationer i Gårdsten, och det har vi tagit upp nu igen. Så nu finns det en vision om 
2025, där visionen är att bygga 1000 nya bostäder i Gårdsten totalt. Det handlar om att förtäta 
Gårdsten, och det är ju lite spännande. Vi har planen för ett generationsboende alldeles här 
nedanför Kaneltorget, och här har de planen att man fortsätter och gör mer sådana. Tanken är 
att det ska vara olika boendeformer. 

Generationsboende, vad menas med det? 

Det var en utländsk arkitekt som kom på det här. Han bodde i Sverige och då gjorde han det 
så att man har en lite större lägenhet i bottenplanet och så bygger man en liten tvåa på 
ovanplanet där mormor och morfar kanske bor, eller så bor ungdomarna där. Att det blir ett 
hus för flera generationer. Och blir det för stort i det nedre planet så flyttar de äldre upp och så 
kanske barnen har bildat familj, och så bor de där nere, eller ett barn eller hur man nu gör. Så 
det är så tanken är. Och jag tror att planen vi har nu i början innefattar 22 lägenheter. Och då 
är tanken att man ska ha även solfångare eller solceller på taken, att det blir ett lite spännande 
bygge. Och just nu håller de på med detaljplan för det området, vi har fått en marktilldelning 
av det området från fastighetskontoret. Så nu är det en detaljplan, hur långt ifrån torget kan 
det byggas och hur skuggningarna blir och hållfasthet och rubbet. Hur det måste byggas och 
konstrueras för att det ska fungera.  

Här är de småhusen som redan är byggda? (pekar på karta) 

Ja, det är det och det är ju Salviaterassen, det är 44 parhus. De blev klara ungefär 2006, 
hälften av dem var bostadsrätter och hälften äganderätter. Men om jag inte har helt fel så tror 
jag att alltihop är äganderätt idag. Sen har man fortsatt här och bygga bostadsrätter, och det är 
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Egnahemsbolaget som också ingår i Framtiden-koncernen som har byggt där. Då är det två- 
till trerummare man byggde med egna ingångar, i tvåvåningshus, så bor man där uppe har 
man en trappa upp så att man har en egen ytterdörr utåt. Så det blir väldigt trevligt, det är inte 
några trapphus, utan man har sin egen ingång. Sen finns det sådana planer med andra olika 
typer av hus, för att helt enkelt förtäta i området. 

Är det olika byggherrar för de olika projekten? 

Det är ju inte satt ännu, eftersom det är en vision fortfarande. Det är en vision att förtäta, var 
det finns möjligheter att föräta i Gårdsten, och då finns det olika byggherrar som är 
intresserade redan, och springer ner dörrarna hos stadsbyggnads- och fastighetskontoret. Och 
vi är ju då egentligen lobbyister och stora påhejare. För att vi äger ju 85 procent av bostäderna 
och vi har bara hyresrätt. Det behövs mer bostäder, mer blandade boendeformer, sen om det 
är kollektivhus eller egnahem, bostadsrätter, äganderätt. Man kan inte bara ha hyreslägenheter 
i ett område. Så det är jättespännande tycker jag. Så det är en härlig vision för förtätandet. 

Har man sett några nackdelar med att förtäta eller ser man bara fördelarna? 

Vi har ju inte börjat egentligen än den stora informationslobbingen hos våra hyresgäster. Det 
man vet och det som redan är godkänt är ju att man bygger det här med Kryddhyllan, för det 
har ju varit en detaljplan för många, många år sen. Det första huset var klart 2008, och så kom 
bankkrisen, och då var det ett hus som var byggt där ute. De som hade bokat sig för de andra 
husen, de fick avslag på lån, bara för att vi är i ett C-läge, och det är så känsligt då om det går 
dåligt för Sverige. Så att det gick litegrann i stå, men sen tog det fart igen, ett och ett halvt, två 
år senare. Så att 2010-2011 flyttade resterade in i fastigheterna där. Så det har blivit ett 
etablerat område. Men fortfarande har man inte lekplatser och sådana grejer. Det finns ett 
skogsområde innan man kommer fram till Kaneltorget där punkthusen ska vara, det finns ett 
gammalt träsk nästan. Där är tanken att man ska bygga med odlingslotter, och det ska bli 
lekplatser och massa sådana grejer. För att den typen av saker bygger man inte förrän man har 
tillräckligt många hushåll och tillräckligt många barnfamiljer och så vidare. Så att det är också 
ett projekt i sig.  

Vi hade en bilaga i GP som gick ut den 18 mars. Den handlar om hela koncernen. Jag tror att 
ni förstår vad jag menar när vi pratar hållbarhet i Gårdsten. Vi fick SABO:s hållbarhetspris 
2013, det var jätteroligt.  

Attraktivitet i området, hur ser ni på det? 

Imagen höjs ju allt eftersom, från att människor skämdes över att säga att man bor i Gårdsten, 
till att man faktiskt är ganska stolt över att man bor i Gårdsten. Man kan säga det nu, att man 
bor i Gårdsten utan at skämmas. Attraktiviteten ökar ju, men vi är fortfarande ett ytterområde. 
Vi som fastighetsägare måste vara duktigare än andra fastighetsägare för att det ska vara 
attraktivt. Attraktivitet är ju också vad man har för service i området. Det här med att ICA 
kom nu äntligen och sådär, det gör ju jättemycket för ett centra.  

Har det inte funnits någon butik innan? 

Jo, det har det gjort. Men nu var vi utan en stor livsmedelsbutik i sju månader. Och då hittar 
folk andra vägar, och så handlar man på Angereds torg, på ICA MAXI har man där och andra 
affärer. För Netto stängde redan sista mars förra året och så öppnade inte ICA förrän i 
november. Det tar ju ett tag att bygga en butik. Attraktiviteten ökar ju med hjälp utav dels att 
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vi är duktiga som fastighetsbolag, att ta hand om våra hyresgäster på olika sätt, felanmälan 
och renovera husen och sådana grejer. Det ökar ju allt eftersom, vi tar små steg framåt, det är 
ju inte så att det är helt felfritt i Gårdsten. Man har ju haft jättestora problem i början, -97 så 
var det väldigt hög kriminalitet, man låg ganska högt när man tittar per 1000 invånare. Vi 
hade en graf i denna (visar broschyr).  

Vi har läst om att det har minskat väldigt mycket, att det är lägre än snittet i Göteborg. 

Ja, om man tittar kurvmässigt, från -97 och till 2013 så är den gröna Göteborg per 1000 
invånare (visar graf), det ligger ganska konstant där uppe på 175 brott per 1000 invånare, men 
ändå känner man sig tryggare om man är i stan. Men det händer mer brott per 1000 invånare 
om du är på Avenyn, än om du är i Gårdsten. Men det är ju en upplevd trygghet också, den 
tittar vi inte på här, här tittar vi på anmälda brott över huvud taget. Och det är allt, det är 
bilinbrott, lägenhetsinbrott, misshandel, våldsbrott, narkotikabrott och rubbet, allt är det här. 
Och det har ju konstant gått ner. Nu för 2014 så är alltså siffran 174 fortfarande för Göteborgs 
stad, men vi har gått ner till 76 per 1000 invånare. Så att den fortsätter gå nedåt. Nu har det 
flackat ut litegrann, men den gjorde ju väldigt fina nedfarter i början. 

Vad tror du det är som har bidragit till att det har sjunkit så pass mycket? 

Ja, dels är det alltihop det här vi jobbar med. Att göra Gårdsten attraktivare, få med oss 
människor framför allt. Och att aktivera barn och unga, det är jätteviktigt, skaffa bättre 
förutsättningar för unga i framtiden med jobb. Att man börjar med sommarjobb i nian, och så 
fortsätter man i gymnasietid och sådant. Det är jätteviktigt. Och om man nu ska rensa ogräs på 
sin egna gård där man bor, då månar man bättre om sin miljö, område och så vidare. Vi har 
inga problem egentligen med klotter i Gårdsten. De klottrar nog mer i Långedrag tror jag. 
Men det kan vara om det sätts upp en tillfällig byggnad, en tillfällig byggbod eller någonting, 
då kan det vara roligt att göra någonting på den. Och så har vi ju den här 24-timmarsregeln, 
att det ska väck på 24 timmar. Det har man bestämt inom staden, att klotter ska bort inom 24 
timmar, på stadens fastigheter och sådant. Sen har vi gjort en massa tekniska åtgärder, från att 
alla portar stod öppna dygnet runt, till att alla har Aptuslås som det heter. Det är ett 
passersystem, där man lägger en bricka på en display, och så kan man öppna sin dörr. Den 
styrs av var du bor, så du har bara tillgång till din trappuppgång, tillgång till din tvättstuga och 
till ditt växthus kanske, eller ditt garage där du har en parkerad bil. Vi införde rattkryckor till 
alla, alla parkeringshyresgäster. Då sjönk bilbrotten, det bara dök. Nu är det inte lika aktuellt 
med den där rattkryckan, för de flesta bilar har ju ett sånt här startlås. Men just om man har en 
gammal bil så är det perfekt att ha en rattkrycka, för att du kan liksom inte tjuvkoppla och 
köra iväg med den då. Utan rattkryckan är ju ganska besvärlig att ta bort. Men du ska ju aldrig 
lämna någonting i din bil ändå, för att du kan ju få en krossad ruta och så. Det händer ju 
fortfarande emellanåt att det blir krossade rutor, för att man har grejer som kanske syns lite för 
mycket, det ska man ju inte ha. Och vår VD, han brukar, när han har pratar om hur Gårdsten 
har jobbat, och vad vi har gjort för någonting, så brukar han avsluta med den bilden, 
resultatet, för en del av resultatet är det här. 

Det är något som verkligen är mätbart. Svart på vitt. 

Ja det är faktiskt det. För att jobba hållbart och så vidare. 
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Har ni haft några andra projekt som förebild? 

Vi har varit väldigt innovativa. Vi har egentligen inte haft så många förebilder, vi har skapat 
förebilder för andra mycket, i vårt arbete. Och vi har jobbat väldigt okonventionellt med det vi 
har gjort. 1997 så bestämde man aldrig att det skulle byggas terrasshus eller Solhus, utan det 
har varit en dynamisk tillväxt hela vägen. Där man från det ena till det andra har lett till det 
andra. Där idéer har föds vid styrelsebordet och där man har gått vidare med de idéerna och 
kunnat förverkliga dem. Där medarbetarna också har kunnat vara delaktiga i alla processerna 
och kunnat påverka och komma med nya egna idéer också och kunna förverkliga det i 
bolaget, i och med att vi är ett sådant litet bolag, vi jobbar bara i Gårdsten så är det en ganska 
platt organisation. Det här med ekonomin, i tio års tid fick vi koncern-bidrag, jag tror vi har 
fått ungefär 550 miljoner eller något sådant. De har vi förvaltat väl. Det första solhusprojektet 
drog iväg, naturligtvis, till 100 utav dem, men det var väl investerade pengar i hela Gårdsten, 
kan man se nu i backspegeln. Och sen har vi gått av egen kraft, vi har fått lite EU-bidrag, vi 
har fått lite investeringsbidrag för solceller och energibidrag och sådant.  

Du sa att ni har börjat gå med vinst nu? 

Ja, vi gick väl med nollresultat 2006 tror jag och sen har vi gått med vinst sen dess. 

Ändå har hyran inte höjts jättemycket? 

Nej, hyresgästföreningen älskar att skriva att vi har höjt mest av alla bolag, men vi har 
fortfarande de lägsta hyrorna. När man tog över området så gjorde manen symbolisk sänkning 
av hyran på 5,3 procent, bara för att ledningen tyckte att ”Vi måste göra en symbolisk 
handling med hyresgästföreningen”. Så hyresgästföreningen hade laddat till tänderna med 
argument för att inte höja hyror, men då gick man in i förhandlingarna och sa, från bolagets 
sida, att vi vill sänka hyrorna med 5,3 procent och då var alla glada och lyckliga. Det var 
också väldigt bra media-mässigt att göra en sådan grej. Man satte oss på kartan direkt. Vi 
hade en väldigt duktig VD, Stina Fransson, då som var med och startade bolaget, som visste 
vad hon skulle trycka på för knappar för att få genomslag. Så vi har i alla år fortsatt att 
bombardera press och andra med alla positiva nyheter. Vi har den filosofin att tre positiva, så 
kommer en negativ så måste man fylla på med tre positiva till, så att det är så vi har jobbat. Vi 
har ett Gårdstensblad varje månad till våra hyresgäster där vi pratar om allt som händer i 
området. Det är många upprepningar, det är vad du ska ringa till jouren på kvällar och helger 
och till trygghetsgrupp och annat. Vi har en servicegrupp som heter Trygghetsgruppen. Det 
gör mycket för den upplevda tryggheten på kvällar och helger. De kan vara snabbt på plats om 
det är störande grannar eller om det händer något så vet de när de ska ringa 112 eller att de 
kan ringa en rörmokare på jouren eller vad det nu är för något. De jobbar fram till klockan 
elva på vardagkvällar och fram till halv ett på fredagar och lördagar, så har vi SOS alarm 
resterande tid på natten. Trygghetsgruppen tar vid när vi har gått hem och de är anställda av 
oss, de ingår i vårt företag. 

Används det mycket av hyresgästerna? 

Ja, i början så fortsatte man att på kvällarna att efter kontorstid ringa SOS alarm och det blir 
ganska dyrt för oss som företag och sen försökte vi styra dem mer och mer till att ringa 
Trygghetsgruppen och hyresgästerna själva upptäckte det mer och mer att de kunde faktiskt 
hjälpa till med att hissen stod. För de har utvecklat sin egen avdelning med 
fastighetskunnande, så att på morgonen när huscheferna, som är våra mini-förvaltare för var 
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sitt område, när de kommer till jobbet så har de en rapport om det har hänt något speciellt i 
deras område som de måste ta tag i. Att det kanske är någon som har fått en vattenläcka eller 
att en hiss måste ses över för det är något generalfel. Då är det huscheferna som är ansvariga, 
trygghetsgruppen är egentligen bara en servicefunktion, en förlängning av huscheferna arm på 
kvällar och helger. Så det är väldigt bra. Jag tror att det också är en bidragande orsak till ökad 
trygghet. 

Har ni gjort ytterligare åtgärder vad gäller att förbättra tryggheten? 

Lås och sådana saker är de tekniska åtgärderna. Sen att vi har drivit brottsförebyggande råd 
från början här lokalt. Det är en samverkansform som har varit viktig, där man pratar med 
skolan och pratar med de privata fastighetsägarna i stadsdelen och polisen är med och vi är 
med och så vidare. Det är också en viktig del för att komma på nya bra idéer. Sen är 
Trygghetsgruppen en bra del i trygghetsarbetet till varför det har blivit bättre. ICA har väldigt 
generösa öppettider och det är alltid stökigare senare på kvällen och det blir en värmestuga för 
ungdomar och så inne på torget där. Så vi har från klockan fem till det att ICA stänger så har 
vi trygghetsvärdar där. De har ett schema så det finns alltid någon i centrum som snabbt på 
plats. Polisen kommer dit lite oftare nu så det är lite obekvämt att hålla till där. Men det 
förekommer sådan här handel överallt och det har ju med att göra var samlingspunkterna är 
någonstans. Men vi har lite godkända övervakningskameror i parkeringshuset också. Även 
inne på torget så att skulle det hända något så kan vi lämna det till polisen, filmer och sådant. 
Så det är de trygghetsåtgärderna egentligen då.  

Har ni ändrat planlösningar? 

Nej, det har vi inte gjort. Vi byggde några terrasslägenheter i östra Gårdsten och då var det 
egentligen en vanlig trerummare och så blev det ett helt nytt stort vardagsrum, ett inglasat 
innanför terrassen. Så det var väl det som hände rent layoutmässigt. Det blev några 
terrasslägenheter. Men ursprunget är våra vanliga lägenheter som vi faktiskt har fått ett pris av 
Kvinnors Byggforum, Rospriset. Och det var just för lägenhetsplaneringen och de är då från 
1969 till 1972, så vi har inte gjort några öppna planlösningar eller några sådana grejer.  

Finns det bra variation gällande lägenhetsstorlekar? 

Ja, det är ganska statiskt ändå, men de är bra planerade. Utrymmesmässigt så är det inte 
jättemycket hall, utan det är en hall och sen är det rummen och köket. Köken är oftast ett 
barkök och så går det ut med matplats längst in. Man har i de flesta större lägenheter ett 
grovkök, det är inte heller vanligt idag att man bygger grovkök. Här i västra Gårdsten så 
byggde man i grovköket 50 bastur. Individuella bastur. Det var Poseidon som ägde västra 
Gårdsten och så byggde man det och så försökte man locka hit finnar till de lägenheterna. De 
har vi kvar, vi river inte ut basturna om de inte är obrukbara. Men man sätter in upp en ny 
bastu i så fall utan då tar man bort den. 

I många miljonprogramshus finns endast ettor, tvåor och treor, men ni har även större 
lägenheter? 

Man byggde flest treor, det var ju så. Men vi har även fyror, men övervägande så är det treor. 
Vi har byggt om några lägenheter när det har funnits tillfälle och behov för våra egna 
hyresgäster, så har vi slagit ihop två treor så att det har blivit femrummare och sådant. Det 
finns några sådana exempel, men det är för att kunna tillgodose de riktigt stora familjer som 
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redan bor i Gårdsten. Inte för att erbjuda utomstående dessa lägenheter, utan man kanske bara 
har en trea eller vanlig fyra, jag tror till och med att vi har någon sexrummare nu också. 

Hur har ni arbetat med tillgänglighet i lägenheterna och i området? 

Vi har inte gjort mer åtgärder än vad som finns. Det finns jättemycket, alla höghus har hissar, 
inte trevåningshusen. Är det så att man behöver ha bostadsanpassning så får man det via 
fastighetskontoret och det finns hyresgäster som har fått bostadsanpassning. Vi har ett hus 
med just 55+ och de flesta lägenheter har faktiskt väldigt stora badrum, man kan ta bort helt 
och hållet trösklar om man har behov av det. Vi är med i hela den här tillgänglighetsdelen 
också. Men vi har inte utpräglat T-lägenheter. Alla badrum kan man inte gå in med en 
rullator, men väldigt många. Då ska man inte hyra en sådan lägenhet, blir man rullstolsbunden 
så är det andra åtgärder som måste göras, då kan man inte bo kvar i ett trevåningshus kanske, 
om man inte bor i markplan. Så det finns sådana grejer också.  

Hur har ni tänkt gällande det kulturhistoriska värdet, hur har ni gjort den 
avvägningen? 

Det har stadsmuseet varit med, speciellt här i västra Gårdsten och det är klart att de har fått 
säga sitt också vad gällde när vi terrasserade, när man tog ned huselement för att få 
terrasserade hus i östra Gårdsten. Det är en del när man lämnar in om byggloven och sådana 
saker. Visst bevarande kan man hålla med om att det kanske är viktigt, men det var viktigt att 
fräscha till husen och efter 30 år så rostar det inne i husen, det är järnen innanför betongen, de 
rostar sönder så man är tvungen att göra något med fasaderna ändå. I östra Gårdsten så gjorde 
man, på höghusen där sågade man upp alla skarvar emellan betongblocken, sågade upp 
alltihop, fogade om och sen lade man en puts utanpå hela fastigheteten, en ny puts. Jag har 
ingen utvärdering på det, men jag tror att bevarandet finns i området ändå. Stadsmuseet 
tvingade oss att ha kvar det här cortenstålet, som rostar, på en fastighet. Men det är klart att 
man brottades mycket med stadsbyggnadskontoret och stadsmuseet när vi helt plötsligt skulle 
bygga växthus och sådana grejer. Men värdet höjdes så oerhört mycket mer i området och 
faciliteterna för de boende blev så mycket bättre. Jag tror faktiskt att det är lättare att renovera 
miljonprogramsområden, för att göra det bättre. Än att sitta på sina höga hästar och bevara 
någonting som är funktionsdugligt, men det ser likadant ut helt och hållet. Här har vi satt lite 
färg och form på husen. Vi fick inte sätta färg och form på utsidan här i västra Gårdsten, utan 
där är det lite mer äggskalsfärgat på utsidan. Men på insidan är det orange, rött och grönt och 
även äggskal på husen. Och det är lite färgklickar på loftgångarna, och det fick man också pris 
för, Målarmästarnas pris, att man inte gjorde samma i överallt, utan det var som att kasta ut 
lite färg istället. Och så var det den här äggskalsfärgen på utsidan då. 

Var det i princip samma färg innan? 

Nej, det var en ljusare sjösten här i västra Gårdsten, så skillnaden är inte jättestor, men ljusare 
är den. Men i hela östra Gårdsten så var det den danska mörka sjöstenen och den finns inte 
kvar överhuvudtaget längre nu i Gårdsten.  

Men det gick bra att göra fasaderna ljusare? 

Ja. 
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Varför tog man beslutet att riva två byggnader på östra Gårdsten helt? 

För att ge plats för småhus. Det fanns en tanke då när man hade rivit det att vi skulle bygga 
småhus, men då var vi tvungna att köpa Norra Gårdsten, för 200 miljoner sådär, så att då var 
det Egnahemsbolaget som köpte marken jättebilligt och så började de bygga istället. 

Var det bostadsöverskott så att de husen var tomma? 

Ja, de var väldigt dåliga, i väldigt dåligt skick. Det blev ganska mycket ramaskri i Gårdsten. 
Mycket protester och sådant där. För det bodde många som tyckte att de lägenheterna var 
jättekäcka. Så det är klart att det var synd om dem, men man hade taget det här 
styrelsebeslutet och såg en möjlighet att förändra och såg faktiskt en möjlighet att förflytta de 
människorna som bodde där och placera ut dem så att de inte bodde tillsammans. 

Var det problem? 

Ja, det var sociala problem i de här fastigheterna, men det var inte därför som man rev dem. 
De var i dåligt skick också ska man komma ihåg. Och man ville förnya hela 
Salviaterrassdelen. Så nu finns en jättefin trappa ned mot området och upp mot gårdarna. 
Huset närmast Salviaterrassen är helt terrasserat där och så terrasserade man i hörnen på de 
andra husen. Och huset norr om centrum är terrasserat mot centrum, inte lika långt ner då. Det 
blev helt plötsligt lägenheter som blev unika. 

Respektive terrasser hör bara till en lägenhet? 

Ja, på ett utav planen ja. De största lägenheterna är på en 120 kvadrat och som är fyrarummare 
och då har man ett ganska stort vardagsrum bland de fyra rummen och så har man 50 
kvadratmeter stor terrass utanför.  

När man gjorde de här stora ombyggnationerna också så hade vi väldigt mycket ledigt. Vi har 
gått från 834 tomma lägenheter till noll och när vi började renovera så hade vi möjligheten att 
erbjuda hyresgästerna som blev utan bostad en helt ny lägenhet och vi gjorde i ordning den 
och de fick nästan välja på tre olika lägenheter. Så det bra oerhört generöst på det sättet. Det 
var lite värre när vi var och renoverade sista huset. För när man river betongblock så måste 
man tömma hela trapphuset. Så här fick vi tömma halva huset. Det var väl några som kanske 
fick flytta tillbaka, enligt hyresgästföreningens förhandling så hade man inte återflyttningsrätt. 
Utan tanken var att man hade fått en ny fin lägenhet i en annan del av Gårdsten, iordninggjord 
och så. Sen så kunde vi hyra ut de nya lägenheterna på marknaden. Det fanns ett behov i 
staden.  Men nu har vi haft i många år, sedan 2007 tror jag, inga tomma lägenheter. Nu är 
planen, vi har ett seniorhus här som heter Gårdstenshuset, i Gårdstens centrum. Där har vi 
idag 27 seniorlägenheter och det innebär att det är 55+ vi har. Man har en gemensam lokal i 
bottenvåningen och så där. Planen är att vi ska bygga 17 eller 18 seniorlägenheter till och 
längst ner i bottenvåningen så är det BMSS-boende, det är boende med särskilt stöd. Då får 
man egna ingångar och sådant där. Vi har precis gjort upphandling, man har inte gjort en 
tilldelning än, utan man inväntar nu de här tio dagarna på överklagan och sådant. Och 
förhoppningsvis tas beslutet i två styrelser att man, dels är det först i vår styrelse i april månad 
hoppas jag som det tas och sen är det i koncernens styrelse som det tas ett sådant beslut att 
kunna starta byggnationen. Men då behöver man in i lägenheterna. 
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Tillförordnad VD för Gårdstensbostäder, Michael Pirosanto, kommer in i rummet och 
förklarar mer om payoff-tider. Koncernen har en investeringsmall som användas för att 
beräkna detta, men för att visa på payoff-tiden för installationen av individuell mätning av 
värme, el, kall- och varmvatten i samtliga lägenheter i Gårdsten gör han gör en grov 
överslagsberäkning. Med 200 000 kvadratmeter bostadsyta så sparas ungefär 12 miljoner 
kronor varje år med denna investering. Installationen kostar ungefär 15 000 kronor per 
lägenhet, med 2700 lägenheter blir det ungefär 40 miljoner kronor, med ränta inräknat 
ungefär 50 miljoner kronor, då är investeringen intjänad på ungefär 5 år. Pengarna som 
sparas varje år kan användas till att renovera lägenheter. Baserat på detta har Michael 
Pirosanto svårt att förstå varför inte fler fastighetsägare gör liknande investeringar med 
tanke på den korta payoff-tiden. 

Vi läste att ni gjort om och inrett parkeringsgarage med andra funktioner än 
parkeringsplatser? 

Ja, det är bland annat ett parkeringshus som vi har byggt om till företagscentra. Vi hyr alltså 
ut lokaler till företag, många utav dem jobbar i området och så hyr de lokaler. Det kan vara 
utemiljöföretag eller städföretag, och så hyr de lokaler av oss då. Sen så har vi, nu vet inte jag 
hur många parkeringsplatser som försvann, men i ett parkeringsgarage så tog vi en del utav 
parkeringshuset och gjorde en samlingslokal som heter Idéum i Gårdsten. Där hyr vi ut för 
konferenser idag, det är en lokal som tar 200, 300 personer. 200 sittande i alla fall. 

Vi läste att ni har/hade en boendepolicy, att de boende måste ha en inkomst, inte endast 
socialbidrag? 

Det är den gamla policyn. Vi har en gemensam policy idag inom koncernen, så vi kan inte 
exkludera socialbidragstagare idag. Men Gårdsten har satt som, i den uthyrningspolicyn som 
finns i koncernen så är ändå Gårdsten ett utvecklingsområde fortfarande så vi är lite halvt 
exkluderade i det. Så vi ställer fortfarande kravet, men så har vi också ett samarbete med 
socialtjänsten när det gäller den typen av kontrakt. Så vi lämnar lägenheter till det också, 
sociala kontrakt. 

Vilka lärdomar har ni erfarit från de olika projekten och är det något speciellt som ni 
vill föra vidare till andra? 

Vi har jättemycket studiebesök för det första, bland annat så var det Hovsjö i Södertälje som 
bildades utifrån Gårdstensmodellen. Det är Tälje AB som knoppade av området Hovsjö där 
man har idag också boende i sin styrelse och man jobbar mycket med den sociala 
dimensionen och vad det gäller aktivitet och medbestämmande och hela det här paketet som 
vi har jobbat mycket med. De har varit i olika omgångar på studiebesök hos oss och det är väl 
ett gott exempel att det är någon som följt efter i alla fall. Men det är som sagt alldeles för få 
som följer efter oss när det gäller individuell mätning, man sätter in varmvattenmätare, men 
det är lika mycket kallvatten, det kostar också pengar. Det kostar 10 kronor per kubikmeter, 
även om det inte värms upp så det finns kanske för dåligt idéande bland 
miljonprogramsområdena. Vid ett annat studiebesök var det någon som frågade: ”Vad är det 
som ni misslyckats med då?”. Det har man väl glömt av då eller något. Det finns väl alltid 
något som inte är sådär toppenbra. Det är gamla hus så det här med värmemätning kan kännas 
lite orättvist för vissa hyresgäster. Men nu är det så. Nu har vi det och det gäller att vi kan 
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justera och göra det bra för våra hyresgäster. Vi måste jobba på det, för det är gamla 
fastigheter som vi får investera 15 000 i varje lägenhet för att kunna ha individuell mätning. 

Är det något annat som ni gjort som varit mindre lyckat som du kan komma på? 

Nej, alltså, det finns ett fall där jag är lite skeptisk men andra är inte det. Men det handlar om 
en fiskbutik i Gårdstens centrum, vi har haft redan fyra stycken olika ägare, men nu har vi inte 
haft någon fiskbutik på flera år, men nu ska det öppna en ny handlare i samma fiskbutik som 
ska driva fiskbutik där. Men han etablerar sig bara för att ICA finns där och därför tror 
företaget på det, men jag gör inte det. Jag har varit med sen 2000 och sett fyra olika 
fiskhandlare som misslyckats, den sista lyckades jättebra, men han hade för lite personal så 
han var tvungen att lägga ned. Han var lite äldre och han hade trott att han skulle ha sina barn 
som fortsatte och så blev det inte riktigt så. Så koncentrerade han sig till sin fiskbil eller butik 
i Arboga istället. Men han var väldigt duktig och han fick verksamheten att snurra runt, men 
jag tror inte ens att han var där i ett år. Det är väldigt många bland hyresgästerna som vill ha 
det här uppe, men sen när den väl finns här så handlar man inte. Det är det som är problemet 
då. Jag har tyckt att man ska göra något annat med den lokalen, men det är vad jag tycker. Jag 
tror att med ICA så följer det väldigt många positiva grejer och det här kanske är det då. Jag 
känner för dåligt till handel för att veta hur det förhåller sig, men Havspalatset kommer att 
flytta in där i alla fall. De är i färd med att öppna där i april månad och det hoppas vi blir bra. 

En sista fråga också, varför tror du att en del fastighetsägare drar sig för att såhär stora 
åtgärder? 

Alltså, man ska komma ihåg att vi hela tiden har dialog med våra hyresgäster och det är 
jobbigt, jag tror att det är många som tycker att det är jobbigt och inte orkar ta det och sen så 
är det att man gör andra saker i fastigheterna också och tror att man sparar mycket energi och 
sådana grejer. Men om man tittar så sparar man enormt mycket pengar, man sparar in enormt 
mycket bara på det här med individuell mätning. Om man nu räknar grovt som Michael 
gjorde, att det är en payoff-tid på fem år så är inte det så mycket. Det är helt otroligt 
egentligen. Och då kan nog de flesta fastighetsbolag få lån för det. Om man kan göra en 
kalkyl på hur mycket man sparar, alltså sparar för fastighetsägaren. Våra syskonbolag, några 
utav dem investerar i vattenmätning, men inte i den utsträckningen. Om man skulle ta 
proportionerligt så skulle 70 000 lägenheter ha det totalt. Alla våra lägenheter har individuell 
mätning, förutom några kategori-boenden, så med det är 70 lägenheter som inte har det, men i 
det stora hela så är det i princip hundra procent. Motsvarande för hela koncernen så skulle vi 
ha 70 000 lägenheter, och vad blir det i pengar? Om man kör all in på 2700 lägenheter och att 
man sparar 12 miljoner per år, vad blir det på 70 000 lägenheter? Det blir mycket pengar. Sen 
är det många som tar beslutet att vi ROT-renoverar istället för att göra den jobbiga vägen. Det 
är klart att det hade varit jätteskönt med fastigheter med helt nya stammar och inte ha en 
vattenläcka på 30 år framöver, men det är också en stor prislapp man får betala för att göra 
stamrenoveringar. Det är jättejobbigt för hyresgästerna, de kan knappast bo kvar. Och i ett 
område nu som det är fullt uthyrt, vi gör reliningen och vi har provat detta nu i flera år och det 
fungerar bra. Men sen självklart vill hyresgästerna ha finare i sina lägenheter och det är hela 
tiden ett krigande vem som ska få nya tapeter i år och så vidare. Som hyresgäst vill man hela 
tiden ha mer i sin lägenhet och bostaden blir allt viktigare för folk har man sett också. Vad jag 
har i lägenheten, att jag har ett gammalt kylskåp då kanske man bara ”Nääe”. Det är också 
sådana grejer som kontinuerligt byts ut. 
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Görs det i ett hus i taget eller ser man till lägenheterna? 

Det är behovsstyrt. Man har statusen för lägenheterna i vårt fastighetssystem för alla 
huscheferna har det. När saker och ting har bytts och ofta så är det en påverkan från 
hyresgästen. För vi har inget sådant att du efter 12 år får nytapetserat utan det är helt och 
håller behovsstyrt. För det kan vara någon som bor här i fyra år som har gjort både det ena 
och det tredje i en lägenhet så man kan inte hyra ut den direkt utan man måste tapetsera om 
och kanske röksanera en lägenhet eller så. Och det kostar jättemycket pengar. Det bästa är att 
våra hyresgäster bor kvar länge. Nu har vi en liten omflyttning, nu har vi kanske 15 lägenheter 
som är uppsagda på tre månaders tid. Man håller i sin hyresrätt just nu, väldigt mycket. 
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Kompletterande frågor och svar via mail, Gårdstensbostäder AB 

Svarsperson: Anki Caspersson, kommunikatör 

Datum: 2015-04-30 till 2015-05-05 

Område: Gårdsten i Göteborg 

Vilka åtgärder är planerade för lamellhusen i norra Gårdsten? 

De har och fått ett lyft vad gäller samtliga fasader. Detta blev klart för några år sedan. Putsade 
fasader, betonglagning och nya balkongfronter. Tidigare har även alla trapphus och entréer 
renoverats och nya portlås har installerats. Alla lägenheter har fått säkerhetsdörrar och 
postboxar i entréerna. Även renovering av samtliga tvättstugor har skett. 

Har ni gjort några ljudisolerande åtgärder? 

Inte speciellt vad jag vet. 

Hur har ni fört vidare erfarenheter mellan era projekt? 

Många av projekten är processbeskrivna, se exemplet ”så fick miljonprogrammet ett nytt 
ansikte” 
http://www.gardstensbostader.se/Global/G%C3%A5rdstensbost%C3%A4der/Broschyrer/sa_f
ick_miljonprogrammet_ett_nytt_ansikte.pdf  

Ger ni era hyresgäster energispartips? 

Ja, ligger på Mina sidor och även på hemsidan i samband med information om individuell 
mätning. 

Har ni gjort trygghets- och tillgänglighetsåtgärder i utemiljön? 

Ja, bl.a. alla lekplatser är åtgärdade. 

Har ni gjort boendeenkäter innan och efter ombyggnadsarbetena som vi kan få ta del 
av?  
Vi har kontinuerligt varje år genomfört boendeundersökningar. Dessa har vi till viss del lagt 
ut på vår hemsida. 

Två år i rad har vi nu gjort en så kallad AktivBo-undersökning. De kan inte direkt jämföras 
med undersökningar som vi gjorde 1998 när vi startade som var en annan typ av 
undersökning.  

Rent generellt har vi mätt det som kallas Nöjd-Boende som är ett indexbaserat system. NBI 
handlar om betyget för hur nöjd du är med ditt boende totalt sett. Bifogar de två betyg som 
fanns då där du ser det över tiden. Fastighetsägarbetyget handlar om servicen till 
hyresgästerna, vilket vi som fastighetsbolag kunnat påverkar. Tyvärr har jag inget mer över 

http://www.gardstensbostader.se/Global/G%C3%A5rdstensbost%C3%A4der/Broschyrer/sa_fick_miljonprogrammet_ett_nytt_ansikte.pdf
http://www.gardstensbostader.se/Global/G%C3%A5rdstensbost%C3%A4der/Broschyrer/sa_fick_miljonprogrammet_ett_nytt_ansikte.pdf
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tid för att se hur det sett ut. Hoppas detta är en vägledning till vilken resa vi faktiskt gjort. 
Denna undersökning gjordes alltid på våren. 

Från och med hösten 2013 genomförde vi vår första AktivBo-undersökning där vi får ett 
Serviceindex och ett Produktindex. Service är vad det låter hur vi som fastighetsägare ger för 
service till våra hyresgäster. Vi har två år i rad haft det bästa Serviceindex bland våra 
syskonbolag i koncernen. Vad gäller produktindex så ligger vi på en god andraplacering i sista 
mätningen hösten 2014.  
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