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Välkommen

8 Hem, trygga hem
Äntligen kan retorikexperten och tv-profilen Elaine 
Eksvärd känna sig trygg i sitt hem. Så har det inte  
alltid varit.

16 Duka till fest
Det här är tiden på året då vi planerar skolavslutningar, 
midsommarfester och grillkvällar. Duka inte under för 
kraven. Duka vackert i stället.

20 En lek med elden
Visste du att 19 000 barn skadas så allvarligt på 
 lekplatser och skolgårdar varje år att de behöver 
 upp söka en akutmottagning? Styrelsen är ansvarig 
för att föreningens lekplats är säker.

24 Sverige på efterkälken?
Hur ska vi bo i framtiden? Allt fler vill bo i städer, men 
är det möjligt och hållbart? Kanske har vi en del att 
lära från städer som Vancouver och Oslo.

Trygg hemma

 S å ofta jag hinner reser jag 
runt i landet och träffar 
föreningar i de 261 kom
muner där Riksbyggen 
finns.

Frågorna jag får är många. Det  
kan handla om alltifrån konkreta, 
vardagliga utmaningar till mer 
 filosofiska resonemang om vad 
 livs kvalitet egentligen är.

Den senaste tiden har det blivit 
 påtagligt att ett ämne 
upptar många boendes 
funderingar: 

Säkerhet och trygghet.
Så här lät det exempel

vis när jag besökte Göte
borg för en tid sedan:

Installerar Riksbyggen 
rejäla dörrar när ni byg
ger? Säljer ni övervak
ningskameror? Kommer 
ni att göra som i USA och 
bygga så kallade gated communitys, 
alltså bostadsområden bakom stäng
sel och grindar som håller obehöriga 
på avstånd?

Frågorna kommer som en följd av 
de våldsdåd som de flesta av oss – 
tack och lov – bara möter via 
 medierna och inte i verkligheten.

Om våldet har blivit råare och mer 
frekvent är en debatt jag lämnar åt 
kriminologer, polisväsende och 
 politiker; för mig är det tillräckligt 
 allvarligt att många boende upplever 
en känsla av ökad otrygghet.

Mitt svar till de boende i Göteborg 

var att: Ja, vi installerar självklart 
 säkerhetsdörrar av högsta kvalitet. 
Men: Nej, vi tänker inte börja sätta 
upp övervakningskameror eller in
föra den amerikanska modellen med 
ett mer slutet samhälle, där känslan 
av vi och dom förstärks.

Den svenska öppenheten är 
grundläggande och inte förhand
lingsbar. Däremot ska vi inte vara 
naiva. Det finns flera sätt att öka sin 

trygghet och där hjälper vi  
i Riksbyggen gärna till.

Vi gör bland annat så 
kallade Trygghetsinven
teringar, där vi samman
ställer vilka brott som har 
skett i området, gör en 
 enkät med boende i fören
ingen, besiktar området 
och  kommer med förslag 
till  åtgärder.

Det kan bland annat 
handla om belysning på 
 innergården, placering av buskage 
och annat som rör den yttre miljön.

Vi i Riksbyggen är medlem av 
 organisationen Grannsamverkan där 
vi samarbetar med bland 
andra  Polisen, försäk
ringsbolag och Brotts
förebyggande rådet.

Tillsammans försöker 
vi göra Sverige tryg
gare. Ingen ska 
 behöva vara rädd  
i sitt hem eller i 
 anslutning till det.

*RIKSBYGGENS VD HAR ORDET 

 Många
boende
funderar
över sin
säkerhet.”

VI HAR FÅTT markanvisning på Lindholmen 
i Göteborg och ska bygga 250 kooperativa 
hyresrätter för ungdomar.

PRATET OM att det borde bli mer lönsamt med 
andrahandsuthyrning. Jag vill inte att det ska 
bli som i Oslo där förmögna personer köper 
lägenheter i spekulationssyfte och sedan tjänar 
pengar på att hyra ut dyrt. Att stimulera andra-
handsuthyrning är inte vägen framåt.

Tidningen Öppet hus ges ut av Riksbyggen fyra gånger per år
till boende i bostäder som Riksbyggen förvaltar, medlemmar

i Riksbyggen Förtur och personer som anmält intresse  
i något av Riksbyggens bostadsprojekt.

ADRESS: Öppet hus, Riksbyggen, 106 18 Stockholm,  
växel 0771-86 08 60, Riksbyggen Förtur 020-45 45 45

ANSVARIG UTGIVARE: Britta Von Schoultz PRODUKTION: Vi Media AB
GRAFISK FORM OCH LAYOUT: Pär Ek OMSLAG: Mattias Bardå 

REPRO: Kerstin Larsson KORRLÄSNING: Margaretha Nordgren  
TRYCK: QuadGraphics ANNONSER: Media Promotion AB, tel 08-10 95 85

För insänt, ej beställt, material ansvaras ej.
KONTROLLERAD TS-UPPLAGA (ANDRA HALVÅRET 2016): 238 600 ex.

4 Min bästa granne Personliga Persson
6 Kort & gott Trenderna att hålla koll på
14 Bakom bygget Hon ritar landskapet
31 Inredning Möt sommaren på balkongen 
32 Miljösmart Sortera och bli en återvinnare
34 Riksbyggen svarar Fråga våra experter
40 Nya bostäder Hitta hem
46 Lättlagat Säsong för primörer
49 Knep & knåp Vinn en picknickfilt

Leif Linde, vd
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ENKELT
KOMPLETT
SÄKERT

Vårt dörrbyte är ”All Inclusive”. Vi erbjuder ett speciellt montage som både minimerar störningar för 
de boende och onödiga extrakostnader. Med Swedoors dörrsortiment erbjuder vi också  marknadens 
bredaste utbud som möter branschens tuffa krav på skydd mot inbrott, ljud, brand och rök. 
Kort sagt dörrbyten som sparar tid och pengar. Läs mer på next-door.se

www.next-door.se

All inclusive:

Monterade tambur- och 

säkerhetsdörrar för 

bostadsrättsföreningar 

och fastighetsägare.

Alltid med dörrar från Swedoor!

NEXT-DOOR ingår i den världsledande dörrkoncernen JELD-WEN. Ett företag med mer än 20 000 anställda i ett 20-tal länder.

SÄKRA DÖRRBYTEN SOM SPARAR TID OCH PENGAR
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Una Persson, 70,  
bor i en fyra i trapp
uppgången bredvid Per.

 Per är en fantas-
tisk granne och 
ordförande. 

Varje kväll går han ett varv i 
huset och kollar så att alla 
dörrar i källaren är låsta, 
bland annat. Jag förstår 
inte hur han orkar när alla 
vi tanter ringer om lampor 
som ska sättas upp eller 
kranar som droppar. Det 
spelar ingen roll om man så 
ringer mitt i natten, så 
rycker han ut. Han sköter 
om allt som om det vore 
hans eget. Det är hans 
förtjänst att vår förening 
fungerar så bra och att vi är 
skuldfria, trots att vi har 
renoverat stammar och 
dragit in fiber. Vi vill aldrig 
att han avsäger sig uppdra-
get. Jag trivs väldigt bra 
här. Det är en lugn och fin 
förening bara några minu-
ters promenad från havet.”

Per Persson, 84, 
bor i en trea i bostads
rättsföreningen Ystad
hus nr 4 i Ystad.

 Jag har bott i det 
här huset sedan 
det byggdes för 

50 år sedan. I augusti ställer 
vi till med jubileumsfest på 
vårt grönområde med mat 
och dryck och kanske lite 
underhållning. Jag har varit 
ordförande i föreningen 
sedan 1971. En av anled-
ningarna till att jag har 
hållit på så länge är den 
goda grannsämjan. Una är 
en av dessa fantastiska 
grannar. Hon är väldigt 
lojal och var sekreterare i 
styrelsen i 30 år. Hon är 
hjälpsam på alla vis. Vi ses 
ibland och äter en bit god 
mat och vi har en kolonilott 
i samma område. Nu 
hoppas jag att det kommer 
en yngre generation som är 
beredd att ta över efter mig.”

”Jag förstår inte
   hur Per orkar”

Har du också en fantastisk granne?
Goda grannar kan man inte få för många av. Har du också  
en granne som ställer upp i vått och torrt och som sprider 
 solsken över vardagen? Tipsa oss genom att mejla till  
oppethus@riksbyggen.se

Nära havet vill de bo.  
Una Persson och  

Per Persson i Ystad.
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*NYHETER OM HEM OCH BOSTÄDER
Kort&gott

OVÄNTAT BESÖK?
Vad skulle du bjuda på om du fick oväntat 

besök, undrades i en uppmärksammad kaffe-
reklam för ett par decennier sedan.

Dessvärre tycks de oväntade besöken i allt 
högre utsträckning handla om objudna gäster.

När Anticimex sammanställer sin statistik  
för 2016 konstaterar man att företagets rått- 
saneringar har ökat med 67 procent på tre år.
Totalt under fjolåret genomförde man 51 000 
saneringar. En förklaring till utbredningen av 
skadedjur är sannolikt ökad tillgång till mat.

Originalet
Kopian

TIPS INFÖR VISNINGEN
Funderar du på att sälja din bostadsrätt? I inredningsmaga-
sinet Residence tipsar mäklare om vad man som säljare bör tänka 
på inför visningen. Fyra av råden:

1 Fräscha upp ytskikten
Skåpluckor, bänkar och golv är en 
stor del av helhetsintrycket och bör 

prioriteras inför en försäljning. Kan vara 
värt att slipa golvet, byta knoppar och 
handtag till luckor och dörrar.

2 Rensa ut
Plocka bort och rensa. Att ta bort 

personliga foton gör man 
också för att speku-
lanter lättare ska 
kunna se sig själva i 
bostaden.

3 Prioritera badrummet
Badrummet är kanske det vikti-
gaste rummet att se över. Du som 

säljare ska visa upp det så fräscht som 
möjligt för att spekulanter inte ska börja 
räkna på en renovering, som kan bli avgö-
rande för en affär.

4 Lämna inte väggarna tomma
Helhetsintrycket är allt och ett vik-
tigt steg är att fylla tomma vägg-

ar med något fint. Konkret innebär det till 
exempel att hänga tavlor ovanför sof-
fan och sidobänkar.

Visste du att  ...
… DEN GEMENSAMMA TVÄTTSTUGAN nästan bara finns i Sverige? Den var 
ett folkhemsprojekt som startade på 1930-talet. Boomen kom 
på 1950-talet då tvättstugan skulle frigöra tid för kvinnan. 
På 1970-talet hade nästan alla flerfamiljshus tillgång till 
en gemensam tvättstuga.

        En del kommer 

hem, andra åter

vänder till sina 

 bostäder.”

Stig Johansson,  

författare, teckna-

re och konstnär.

Visste du att ett rått-
par kan få mellan 

800 och 1 000 
ungar per år?

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

Som månadsgivare i kampen mot fattigdom bidrar du till en mer jämställd 
framtid för kvinnor i världens fattigaste länder. Tillsammans skapar vi en 
rättvisare värld, en månad i taget.

 FÖRÄNDRA VÄRLDEN. BLI MÅNADSGIVARE PÅ WEEFFECT.SE

GE FLER 
KVINNOR 
EN LJUSARE 
FRAMTID.
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65
DECIBEL. Nya gränsvärdet för till-
låtet buller utanför små lägenhe-
ter. Höjningen (från 60 decibel) 
har tillkommit för att göra det 

möjligt att bygga på 
fler platser.

EN SKA BORT
Stringhyllan, eller stringbokhyllan, skapa-
des av Nisse och Kajsa Strinning 1949 och är 
en designklassiker.

Frida Ramstedt, som driver Nordens störs-
ta inredningsblogg Trendenser.se, tycker att 
Stringhyllans ”starkt cementerade ikonstatus” 
borde skydda den från plagiering, men lyfter 
fram hyllan Armoni från turkiska varumärket 
Decormet som ett exempel på att så kanske 
inte är fallet. 

Avgör själv. Visst är de lika som bär?
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Elaine Eksvärd 
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HEMRESAN/ELAINE EKSVÄRD 

1983–1990
Stavbygränd med pappa   

v arannan helg

ÄNTLIGEN
TRYGG

  HEMMA

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Elaine under uppväxten  
i Rinkeby.

Från en soptipp till en etagevåning med vidunderlig 
utsikt. För tv-profilen, författaren och retorik experten 

Elaine Eksvärd blir livet bara bättre.
text Karin Herou   foto Mattias Bardå

Äntligen hemma.  
Elaine Eksvärd brukade 
längta bort. Nu längtar hon 
hem till sin lägenhet i Lilje
holmen i Stockholm, där 
familjen väntar på henne.

1981–1983
Stavbygränd i Rinkeby med   

mamma och pappa. De skilde  
sig när Elaine var två år. 



10       11

 E
n sliten, brun man
chestersoffa var 
enda säkra platsen 
när Elaine Eksvärd 
växte upp. Nu är 
hela hennes hem 
en trygg famn. 

I vuxen ålder 
längtar hon stän
digt hem. Som 
barn längtade hon 
alltid bort. 

Elaines mamma 
och pappa skilde 

sig när hon var två år gammal och varannan vecka 
bodde hon hos pappa i lägenheten i Rinkeby. Utåt 
var han pappan som alla barn på dagis ville ha, som 
skojade, skrattade och charmade fröknarna. 

Hemma hos familjen låg porrtidningar i drivor 
på golvet och varje kväll tog och tafsade han på 
henne.

Hon skvallrade inte, livrädd för att pappa skulle 
hamna i fängelse. 

Hemma hos mamma i Bredäng fanns lugnet. En 
varm mamma i gul morgonrock, som stekte löv
tunna pannkakor och hade snälla bruna ögon. En 
mamma som frågade, undrade och frågade igen, 
men som inte fick något svar.

I ELAINE EKSVÄRDS smärtsamma självbiografi Medan 
han lever beskrivs barndomen som två skilda liv. 
Ett tryggt hos mamma och ett oskyddat hos pappa. 

– Det var hemskt på Stavbygränd 19. En sjuk själ 
var herre i hemmet. Det var en liten soptipp, men 
jag var lojal mot pappa och älskade hans soptipp. 
Soffan var den enda platsen jag kände mig trygg på 
i det hemmet. 

Där, i den bruna manchestersoffan, satt hon med 
full överblick över lägenheten. Tv:n var ständigt 
påslagen som verklighetsflykt, persiennerna ned
dragna. 

Hemmet var inte tryggheten – utan brottsplatsen. 
Att ständigt ljuga och skydda pappa gjorde Elaine 

till en strategisk retoriker redan som barn. 
Hon blev en social kameleont som anpassade 

sina svar efter omgivningens reaktioner. 
– I dag vet jag att tystnaden är en pedofils bästa 

vän, säger hon. 
Elaine blev en överlevare, en tyst sådan, som tog 

sig igenom barndomen och tonåren utan att yppa 
ett ord för en levande själ. Den enda som visste var 
dagboken, där fullklottrade sidor visade mörkret. 

– I min tystnad blev jag oerhört skicklig och bra 
på att läsa av människor och stämningar. Jag visste 
exakt när jag skulle vara tyst och när jag skulle 
bortförklara mig. Det är jag fortfarande, men det är 
inte alltid jag orkar ta in allting omkring mig. 

Det tog många år innan Elaine vågade berätta 
och slutligen ställa sin pappa till svars. I dag har de 
ingen kontakt. 

– Uppväxten har påverkat mig djupt i synen på 
vad ett hem är. Därför är varken prylar eller saker 
viktiga för mig i ett hem. Det är människorna som 
skapar hemmet, som ger det en själ. En god eller 
ond själ. 

FÖR ELAINE BÖRJADE ett sökande efter hemmet som 
trygghet, hemmet där den goda själen bodde. Hon 
ville fylla livet med människor hon valde själv, utan 
inblandning från naturens genlotteri.

Världen låg öppen och hon bodde i London, 
Madrid och Malaga. Hon levde äntligen livet på 
sina villkor. I London bodde hon i en skamfilad lä
genhet med heltäckningsmattor och en salig bland
ning vänner. På skylten på ytterdörren stod det  
”Familjen”.

– De blev verkligen min familj. Jag älskade det, 
trots att ingen hade pengar och att det jämt var 
bråk om vem som snott vems mat ur kylskåpet. 
Enda lyxen jag unnade mig var ett vaniljte som dof
tade över hela lägenheten. Än i dag, trots att jag har 
två bolag och en etagelägenhet, får jag samma lyx
känsla av att dricka det teet. Jag vill aldrig bli blasé, 
utan alltid minnas hur glad jag kunde bli av en enda 
tepåse.

Hyran var alldeles för hög och det bodde möss i 
huset, men Elaine trivdes. 

– Det var ett enkelt liv, men jag hade det så himla 
bra. Jag minns att vi var överlyckliga när någon fyn
dat vita bönor för osannolika nio cent. Det var ett 
fantastiskt pris med ett lite mindre fantastiskt inne
håll. 

Hon flackade runt, levde i väskor och på resande 
fot. Färden gick än längre söder ut, ständigt till
sammans med människor hon älskade. 

– I Madrid bodde jag med Catherine, min bästa 
vän. Där minns jag att inga lägenheter var vackra. 
Det fanns ingen själ, bara funktion med långa kor
ridorer och små sovbås. Jag vill att en lägenhet ska 
ge glädje. Ett fönster får gärna vara vackert, inte 
bara praktiskt. 

Väl hemma i Sverige var det dags att 
hitta hem – på riktigt. Hon ham
nade i en etta i Solna och lägenhe
ten blev en oas av frihet. Hon levde 
fattigt studentliv, med nudlar till 

lunch och middag. Kompassen hade pekat ut en 
riktning. Hon hade insett kommunikationens 
kraft och ordens betydelse. 

– Jag hade varit tyst så länge, men när jag väl 
började prata och berätta om min uppväxt togs 
jag emot med öppna armar av mina närmaste. 
Ingen skam föll på mig, bara på honom. För 
mig blev kommunikation lösningen. 

Elaine började studera retorik på Södertörns 
högskola. 

– Det var tajt ekonomiskt och ibland fick kompi
sar komma till undsättning för att jag skulle ha råd 
att betala elräkningen. Mina vänner Meryem och 
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1997–2000 
Toffelbacken 19 i Solberga med mamma.

1997–2000 
Parkrow i Bayswater i London, Eng
land. Kollektivliv med sex vänner. 

2000–2002
Madrid och Malaga i Spanien. Andra

handshyrde fula men funktionella 
lägenheter.

HEMRESAN/ELAINE EKSVÄRD 

1990–1997
Bredängsvägen 206 i Bredäng med 

mamma.

Förrådet 
är bibliotek
ÅLDER: 36.
GÖR: Retorikexpert. Har 
kommenterat svenska och 
amerikanska val i Sveri-
ges Television och TV4. 
Har skrivit böckerna Härs-
karteknik, Snacka snyggt, 
Vardagsmakt och självbi-
ografin Medan han lever. 
Utnämnd till Årets talare  
2016. 
AKTUELL: Självbiografin 
Medan han lever släpps nu 
i pocket. Skriver på ytter-
ligare en bok som kommer 
i höst. 
FAMILJ: Maken Gustav, 
ingenjör och vice vd på 
företaget Snacka snyggt, 
barnen Matheo, fem, och 
Evelyn, två år. Väntar sitt 
tredje barn i augusti. 
FRITID: Umgås med familj 
och vänner. Väljer hellre 
skog än lekland som helg-
aktivitet. 
ÖVRIGT: Kämpar för barns 
rätt till en trygg barndom 
utan sexuella övergrepp, 
bland annat genom det 
ickevinstdrivande företa-
get Treskablinoll. 

Med maken  
Gustav.

Lågstadiet  
tillbringade  

Elaine i Rinkeby.

xxxxx

Xxxxxxxxxxxx

2002–2009 
Bokvägen i Solna. Första egna lägenheten, en etta. 

Elaine blev expert på att läsa  
av stämningar och människor. 

Tystnaden under uppväxten har 
förbytts till något helt annat. Nu 

analyserar hon politikers kropps
språk och tipsar om hur man med 
hjälp av rätt retorik höjer sin lön.
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Berivan hade egna nycklar till lägenheten och även 
om jag bodde själv så var jag aldrig ensam. Det var 
alltid någon som sov över eller kom förbi och pra
tade om livet.

På nästan varje våningsplan i huset bodde en 
granne som blev en vän. På bottenvåningen bodde 
Frida och det blev snabbt en rutin att plinga på 
varje gång Elaine kom hem från universitetet. 

– Hemmet blev så mycket större än min lägenhet. 
Hela portuppgången och alla grannar blev mitt 
hem. 

Starten på vuxenlivet blev mjuk och Elaine 
stannade i Solna i nio år. Hon försökte sig 
på sambolivet, men kände sig inte redo 
och ”kastade ut killen med cykeln före”. 

– Jag försökte hitta tryggheten i mig 
själv för att kunna bli trygg med andra. Det tog tid. 

Elaine tog examen och blev snabbt ett känt an
sikte i medievärlden. Snart syntes hon i morgonsof
for och tidningsartiklar. Hon analyserade politikers 
kroppsspråk och berättade om hur man med hjälp 
av rätt retorik höjer lönen. 

– Mitt mantra blev att konsekvent tacka ja till sa
ker, trots att jag kanske inte riktigt vågade. Så även 
om svindeln var markant när jag fick frågan om jag 
ville föreläsa efter Tony Blair och Göran Persson, så 
fanns bara ett svar och det var ja. 

Plötsligt ringde alla. Karriären var på uppstart 
och kärleken sattes på vänt. Men när Gustav 
Eksvärd väl dök upp fanns inga förbehåll. Det gick 
fort, kändes rätt och paret köpte en lägenhet efter 
bara några månader. 

– Jag hade nog alltid varit avundsjuk på de 
nykära paren som gick omkring på Ikea och lite 
drömskt köpte slevar till sitt gemensamma hem. 
Själv gick jag där och var singel och bitter. Nu var 
det jag som fick köpa slevar. Nu var det jag som fick 
bli sambo. 

I dag bor de tillsammans i en etagevåning på  
137 kvadratmeter i Liljeholmen, Stockholm. De har 
tre balkonger och utsikt över Södermalm. Det 
skulle kunna vara favoritplatsen i hemmet, men 
just nu ger balkongerna bara ångest. 

– Balkonger är ju rena dödsfällan när man 
har barn. Vi bor på sjunde våningen och har 
alltid balkongdörrarna stängda. Egentligen 
älskar jag balkonger, och det ser verkligen fint 
ut där ute. Men det får vänta. 

Väggarna är fyllda av minnen och foton. 
Här hänger bröllopsbilder och bilder på bar
nen och vännerna. Vardagsrummet är of
tast belamrat av leksaker. 

Det är ett hem att längta till, ett hem där 
det syns att någon bor. Elaine avskyr hem 
som är som museum. Matsalsmöbler och 
finrum skrämmer henne. 

– Jag vill kunna kasta mig in i ett rum 
och känna mig hemma. Jag tycker det 

 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

HEMRESAN/ELAINE EKSVÄRD

2015–nu 
Etagevåning på 137 

 kvadrat i Liljeholmen 
med Gustav och barnen.

2009–2015 
Sjöviksvägen i  

Liljeholmen med  
maken  Gustav.

är läskigt med hem utan personlighet, där köks
öarna ser helt oanvända ut, där det är sterilt och 
kallt. Det får mig att tänka på obduktionsbord: 
”Släng upp liket där på köksön!” 

Hon klarar inte av plotter, men hemmet får inte 
heller vara kalt. Gärna välstädat. 

– Helgen kan liksom inte börja om jag inte har 
städat ordentligt först. Jag blir glad av att ha  
det rent. Jag är uppvuxen på en soptipp med en 
pappa som bara använde deodorant någon gång  

om året. Det sitter kvar. Jag tar det personligt 
om det är smutsigt. Jag är inte pedantisk på en 
sjuklig nivå, men jag uppskattar när det är rent 
och städat. Jag tror inte att någon uppskattar 
stanken av sopor och allra minst de som är upp
växta med det. 

Som barn längtade hon bort. Nu längtar hon 
bara hem, till Gustav och barnen. 

– Det är egentligen väldigt enkelt. Jag känner mig 
hemma där de jag älskar är.  

Hemma hos Elaine i 
Liljeholmen gillar hon 

när det är rent och 
städat, men det får 

aldrig bli ett museum, 
konstaterar hon.
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Med sonen Matheo  
på lekland, även 

om Elaine föredrar 
skogen.

BRANDSKYDD

INBROTTSSKYDD

LJUDISOLERING

FORMSTABILITET

Säkra dörrar

En dörr är inget man vanligtvis tänker på. Ändå kan ett smidigt byte till Daloc Säkerhetsdörr 
göra hemmet till din lugna och säkra vrå där du och din familj kan känna er tryggare än någon 
annanstans. Den har en smart och stark stålkonstruktion som skyddar dig mot brand och hindrar 
tjuvar. Den formstabila konstruktionen är tät mot drag, ljud och giftig rök. Det är rätt få saker 
som kan skydda dig mot så mycket. Möjligen en super-robot. Läs mer på daloc.com

DÄRFÖR ÄR EN SÄKERHETSDÖRR  
FRÅN DALOC VIKTIGARE ÄN DU TROR.
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BAKOM BYGGET
  F

O
T

O
 M

O
A

 K
A

R
LB

ER
G Eva Alvemur, landskapsarki-

tekt, kan oroas över förtät-
ningen av våra städer som 
bland annat innebär att för-
skolor har små gårdar och 
 hänvisas till allmänna parker.

NAMN: Eva Alvemur.
ÅLDER: 45.
BOR: Radhus i Hässelby, 
Stockholm.
FAMILJ: Två döttrar, 9 och 8 
år gamla.
FRITID: Måleri och keramik, 
önskar att jag hade mer tid 
till det.

 Jag skulle börja plugga till 
landskapsarkitekt 1994 när 
det plötsligt slog mig att 

 varenda slänt intill en väg har ritats av  
en människa. Någon har planerat exakt 
vilken lutning den ska ha.

I våra kulturmiljöer har ingenting 
skett av en slump. Det är en människas 
tankeverksamhet och hand bakom varje 
växt, gångstråk och kulle.

En hisnande tanke.
Nu har jag arbetat som landskaps

arkitekt i snart 20 år och tycker mycket 
om att få kombinera naturvetenskap 
med det konstnärliga och kreativa.

Ibland får jag frågan vad en landskaps
arkitekt egentligen gör.

Det är ett brett yrke och kan både 
handla om att arbeta storskaligt – 
 kanske med utredningar eller miljökon
sekvensbeskrivningar – eller mer små
skaligt som projekterande landskaps
arkitekt, vilket kan innebära att utforma 
exempelvis inner gårdar till planerade 
bostäder.

Vilka växter passar och trivs i den här 
miljön? Vilket material på marken? 

 Behövs en mur? Hur ska gångstråken 
placeras? Finns ett garage under marken 
som begränsar vad som kan växa? Vad 
vill man se när man tittar ut från sin 
 lägenhet? Vad får det kosta?

Om inte beställaren har egna specifika 
önskemål försöker jag alltid att utgå ifrån 
mig själv, vad som skulle göra mig glad 
att möta varje morgon om jag bodde här.

Jag har turen att ganska lätt kunna 
 visualisera en plats på planeringsstadiet. 
I skisser och på planer ser det ofta vack
ert ut. Verkligheten är inte alltid lika 
 rolig, i alla fall inte direkt när allt är 
klart. Det tar fem–tio år innan träd och 
buskar har hunnit växa upp och lummig
heten blir så där härlig som man först 
tänkte sig.

I dag ska allt gå så snabbt att markens 
ursprungliga förutsättningar ibland 
 offras. Få saker gör mig så glad och 
 imponerad som när jag ser att man vid 
en nybyggnation har lyckats bevara en 
träddunge eller ett gammalt fint träd. 
Det är fantastiskt värdefullt och ger 
 platsen en karaktär som annars tar 
många år att återskapa.”
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”Det finns en tanke 
bakom varje slänt” 

Varför ser en innergård ut som den gör? Eva Alvemur 
berättar hur hennes naturvetenskapliga och  
konstnärliga sidor får blomstra tillsammans  

i arbetet som landskapsarkitekt.
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INREDNING

Glasvaser, 369 kr, Målerås glasbruk. Placeringskortshållare, 499 kr/2-pack, 
LoveWarriors. Små kort med växter, 6 kr/st, Sköna ting. Glas,  
189 kr/2-pack, Iittala. Linneduk 145�250, 1 090 kr, Himla. Tallrikar,  
skål 169 kr, assiett 159 kr, tallrik 189 kr, Iittala. Linneservetter, 399 kr/4-pack, 
Himla. Bestick, sked 149 kr, gaffel 149 kr, kniv 202 kr,   Fyrklövern/ Lars  
Wallin. Stor skål, 349 kr,  Himla. Liten kanna, 220 kr, PotteryJo. 
 Keramikvas, 649 kr,  Royal Copenhagen. Karaff, 450 kr,  PotteryJo.  
Uppläggningsfat, 450 kr, PotteryJo. 

Bordsplace-
ring är en vik-

tig detalj. Dels för 
att få en fördelning 
av gästerna och för 
att förhöja stämning-
en. Du kan knyta fast 
en liten etikett i en 
blomma och lägga 
på tallriken, på ser-
vetten eller ställa i 
en liten vas vid var-
je kuvert. Det finns 
flera fina små kort 
att köpa som du kan 
använda som place-
ringskort eller gör 
ett eget. Låt fanta-
sin flöda och hitta på 
något fint som känns 
somrigt. 

Försomma-
ren är pastel-

lernas årstid. Det 
blir fint att blanda 
olika pasteller, men 
håll det till den lite 
skira färgskalan så 
att dukningen hål-
ler ihop och känns 
enhetlig. 

Blommor hör 
sommaren till. 

Välj blommor efter 
årstiden och försök 
att matcha färgerna 
med resten av duk-
ningen. Se också till 
att ha låga buketter 
och vaser så att gäs-
terna ser varandra 
över bordet. 

Att duka 
modernt utan 

duk kan se stiligt 
ut, men är oprak-
tiskt. Det skramlar 
från bestick och tall-
rikar. Pappersduk är 
inte så elegant men 
kan funka om ni tän-
ker duka utomhus. 
Inne känns det myck-
et mer ombonat och 
finare med en tex-
til duk. 

Linneduk och 
linneservetter 

är väldigt inne just 
nu. Det är fint om det 
är lite skrynkligt, det 
ger bara bordet en 
mer spännande look. 
Dessutom är det 
skönt att slippa stry-
ka! Välj samma färg 
på duken och ser-
vetterna eller bryt 
av med en ny färg på 
servetterna, men håll 
dig till linnetyger. 

På sommaren 
behövs inga 

ljusstakar på bor-
det. Byt ut dem mot 
fler vaser och blom-
mor, fina placerings-
kortshållare och 
andra prydnadsfö-
remål som du tycker 
passar in i färgerna. 
Ljusstakarna kan du, 
som här, ställa undan 
i bokhyllan och ta 
fram och tända när 
det börjar skymma.
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Dukat tillförsommarfest
1

1

2

3

4

6

5

2 3 4 5 6

Sommaren är på gång och det finns många anledningar att bjuda in till fest. 
 Studentmottagning, midsommarlunch … eller kanske en middag med grannar-

na. Så här skapar du finaste dukningen. 
styling Christina Breeze  foto Jonas Gustavsson
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Vilka är årets  
trender inom  
dukning? 

– Linne, linne, linne. Alla dukar 
med linnetyger just nu. Gärna i 
smutspasteller till sommaren och 
mörkare färger till hösten. Blanda 
olika struktur och grovhet på lin-
net och olika färger på duk, löpare 
och servetter.
Vilka färger är inne nu?

– Matta och dova, en färgskala 
som är mjukare i tonerna än 
innan. Just nu är det mycket 
smutsrost och hudfärgat som 
blandas med grå toner och 
matchas med inslag av exempelvis 
något vinrött, gulbrunt eller mörk-
grönt som komplement. Våga 
blanda färger.
Varför är du så förtjust i linne?

– Jag älskar att linne är ett så le-
vande material som ger struktur 
och gör att dukningen blir spän-
nande genom att allt inte är så till-
rättalagt och perfekt. Linnetyger 
faller väldigt snyggt och gör att 
dukningen känns modern och om-
bonad på samma gång.
Vilket är det vanligaste misstaget vi 
gör när vi dukar till fest?

– Stora vaser och blomarrange-
mang i mitten av bordet där inte 
alla kan se dem och som dessutom 
skymmer sikten. Sprid ut blom-
morna i stället, sätt dem i många 
små vaser och placera ut dem över 
hela bordet.

frågor 

ÅLDER: 45. 
BOR: Lidingö. 
FAMILJ: Sambon Johan och barnen 
Stella, 16, Ove, 15, Myra, 14, Vera, 13, 
Ruben och Ted, 10 år. 

INREDNING

till inredningsstylisten och  
art directorn Christina Breeze.

1 Löpare,  35×120, 129 kr, Hemtex. 2 Guldlejon,  150 kr, HM Home. 3 Glas med guldkant,  120 kr, Svenskt 
Tenn. 4 Karaff,  150 kr, H&M Home. 5 Linneservett,  129 kr/2-pack, etikett i porslin, 19 kr, Granit. 6 Place-
ringskortshållare,  1 190 kr, Jonathan Adler. 7 Salladsskål, 199 kr, Åhléns. 8 Minivaser,  29 kr/st, Lagerhaus. 
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Vackert
på bordet

4

www.cinderellaeco.se

Skitbra 
                 HELT ENKELT!

Förbränningstoaletter 
för alla behov

Inget vatten eller avlopp behövs

Restprodukten är aska

Finns både för el- och gasoldrift

Kapacitet 10-12 personer/dygn

CIN
DERELLA

FÖRBRÄNNINGSTOALE
TT

20
ÅR

2017

MED ERFARENHET AV 
NORDISKA FÖRHÅLLANDEN

Dukat och klart  
för härlig  
försommarfest.



Ta leken  
   på allvar
          ”Det får bara inte  
    hända några olyckor”

BOSTADSRÄTTS- 

FÖRENINGEN I UDDEVALLA 
fick underkänt i besikt-

ningen av sina lekplatser. Om en olycka 
sker är det styrelsen som är ansvarig.  
Vad kan – och bör – man göra för att skapa 
en säker lekplats?

Hjälp!

Tommy Hansson, ordfö-
rande i bostadsrättsför-
eningen i Uddevalla, är i 
dag både stolt och nöjd 
över att lekplatserna har 
klarat besiktningarna 
utan anmärkning och är 
säkra platser för barnen 
att leka på.
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SÅ GJORDE VI/LEKPLATS 

När bostadsrättsföreningens styrelse insåg att 
den står ansvarig för säkerheten på föreningens 

lekplatser, inleddes ett ambitiöst förändrings- 
arbete. I fjol klarade samtliga fem lekplatser  

besiktningen utan anmärkning.  
text Görrel Espelund     foto Nicke Johansson

 Uddevallahus nr 10 är en av Väst-
sveriges största bostadsrätts-
föreningar med 270 lägenheter 
– och fem lekplatser.  

– När föreningen bildades 
1965 låg lekplatserna på 

samma plats som i dag, men de såg annor-
lunda ut. Det fanns rutschkanor som gick rakt 
ner i backen, jättestora sandlådor och lekred-
skap som hade placerats utanför själva lekplat-
sen, säger Tommy Hansson, ordförande i bo-
stadsrättsföreningen i Uddevalla. 

I dag bor det inte lika många barnfamiljer i 
området och gamla lekredskap har plockats 
bort efter hand som de har slitits ut. De stora 
sandlådorna har delvis lagts om till blomster-
rabatter. Men det verkligt stora förändrings- 
arbetet började 2012. 

– Det kom propåer från Riksbyggen som på-
talade att styrelsen är ansvarig om något skulle 
hända på lekplatserna. Det var först då som vi 
verkligen förstod vilka skyldigheter vi har, sä-
ger Tommy Hansson. 

Det finns en finansiell aspekt av frågan: Om 
något skulle hända på lekplatsen skulle fören-
ingen kunna drabbas ekonomiskt. Men den 
verkliga drivkraften bakom förändringsarbetet 
i Uddevalla har hela tiden varit att barn ska 
kunna gå till och från föreningens lekplatser 
utan att fastna i något lekredskap eller slå hu-
vudet i en sarg.  

– Det får bara inte hända några olyckor. Det 
finns lagar och regler för hur det ska se ut på en 
lekplats och de finns där av en anledning, säger 
Tommy Hansson.  

FÖR ATT GÅ till botten med vilka åtgärder som 
behövdes beställde styrelsen en besiktning 
genom en certifierad lekplatsbesiktare. Före 
2012 vill Tommy Hansson minnas att för-
eningen gjort någon enstaka lekplatsbesikt-
ning, men arbetet med att rusta upp lekplat-
serna hade dittills inte prioriterats. 

– Vi hade tagit bort någon rostig rutschkana 
och lite spikar i ett lekhus, sådant som var 
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har nått målet. Vid lekplatsbesiktningen 2016 fanns 
inte en enda anmärkning i protokollet. Men arbetet 
är inte slut. Nu gäller det att sätta undan pengar för 
framtiden. Lekplatser är en förbrukningsvara och 
måste bytas med jämna mellanrum, påpekar 
Tommy Hansson. 

– När vi började med detta hade vi inte ”tänket” i 
oss. Det har utvecklats efter hand. Nu går fastighets-
skötaren runt varje vecka och ser över lekplatserna, 
fyller i loggboken och kontrollerar så att allt är som 
det ska. En gång i kvartalet går jag med på inspek-
tionsrundan. Det är viktigt att få in rutinerna, vi vill 
ju behålla den standard vi har uppnått, säger han.     

NÅGON STÖRRE DEBATT, eller motstånd till att för-
eningen har satsat så mycket på lekplatserna, har 
inte förekommit. Den enda negativa anmärkning 
Tommy Hansson har hört är att vissa medlemmar 
inte tycker om de stötdämpande mattorna utan 
föredrar grus, av estetiska skäl. 

– Problemet är att det krävs ett specialgrus och 
det behöver rensas från ogräs med jämna mellan-
rum. På så sätt är mattor mer praktiska och i slut-
änden billigare. Vi har i planen att belägga mer yta 
med mattor, men det är en avvägning och vi måste 
också tänka på medlemmarnas önskemål.  

En fin och välskött lekplats tilltalar så klart barn-
familjerna i föreningen och bidrar till en bra ute-
miljö, men det är långt ifrån alla lekplatser i när-
området som håller samma standard. 

– Kanske tar inte alla det lika allvarligt som vi 
gjorde, och det är ju upp till var och en att agera. 
Men man måste tänka på att styrelsen kan bli an-
svarig om något händer. Vi måste göra allt vi kan för 
att förebygga olyckor. I dag har vår förening blivit 
ett föredöme och det är något jag är både nöjd och 
stolt över.   

vasst. Efter besiktningen 2012 beslutade vi att lägga 
20 000 kronor på att förbättra lekplatserna och 
köpte även två nya ledade gungor. 

Besiktningen året efter, 2013, visade att åtgär-
derna var långt ifrån tillräckliga. Det återstod en 
hel del arbete för att lekplatserna skulle nå upp till 
de krav som ställs i Boverkets byggregler, Produkt-
säkerhetslagen och i Plan- och bygglagen.    

– Det var så mycket anmärkningar i besiktnings-
protokollet att vi beslutade oss för att ta ett krafttag 
och lägga 380 000 kronor på att köpa in nya lek-
redskap och mattor till underla-
get. Det var främst tre lekplatser 
som fick nya gungor. Till den 
största lekplatsen köpte vi helt 
nya redskap. 

Inte heller nästa år, 2014, lycka-
des föreningen få ett prickfritt 
besiktningsprotokoll. 

Den största utmaningen var en 
av de mindre lekplatserna där 
det var svårt att få till de mått och 
säkerhetsmarginaler som kräv-
des. Det var en fråga om centi-
meter för att få allt att stämma. 

– Det var inget vi kunde göra helt på egen hand. Vi 
fick hjälp av bland annat Niclas Johansson på Hags 
(leverantör av utomhusprodukter, reds. anm.) för att 
mäta och rita hur det skulle vara. Vår tidigare sekre-
terare Håkan Magnusson lade ner mycket tid på att 
läsa in regelverket, så detta är något styrelsen har 
gjort tillsammans. För det är inte så lätt och det har 
varit en lång resa. 

EFTER FEM ÅR, drygt 400 000 kronor i investeringar 
och många timmar av ideellt arbete, kan Tommy 
Hansson och styrelsen konstatera att föreningen 

Styrelsen
kan bli
ansvarig
om något
händer.”

Så många 
barn skadas 
varje år
 • Varje år skadas 19 000 

barn så allvarligt på lek-
platser och skolgårdar att 
de behöver uppsöka en 
akutmottagning. 
 • Regler och lagar för hur 

en lekplats ska vara utfor-
mad för att minska olycks-
fallsrisken finns i Boverkets 
byggregler, Produktsäker-
hetslagen och Plan- och 
bygglagen.
 • De svenska lagarna 

bygger på de Europastan-
darder för lekredskap och 
stötdämpande underlag 
som antogs 1999. 
 • Fastighetsägaren 

ansvarar för säkerheten på 
en lekplats. All utrustning, 
oavsett tillverkningsår, 
måste svara upp till de 
 regler som finns.
 • I en bostadsrättsför-

ening är styrelsen ytterst 
ansvarig för att regler och 
lagar följs.   
 • Besiktning bör enligt 

Europastandarden göras 
årligen av en certifierad 
lekplatsbesiktare.  Detta för 
att garantera säkerhets-
nivån på redskap och ytor. 
Besiktaren överlämnar 
 protokoll och förslag på 
förbättringar till styrelsen.   
 • Cirka hälften av de fel 

som upptäcks på en lek-
plats beror på bristande 
underhåll. 
 • Enkla ingrepp som att 

smörja och måla redskap 
i tid förlänger lekplatsens 
livslängd, vilket i förläng-
ningen sparar pengar åt 
föreningen.   
 • Sereno certifiering AB 

utbildar och certifierar lek-
platsbesiktare i Sverige.
 • Riksbyggen kan hjäl-

pa till med besiktning 
av lekplatser, kontakta er 
kundansvariga för mer 
information.

SÅ GJORDE VI/LEKPLATS

Det tog fem år,  
kostade drygt  

400 000 kronor och 
många timmar av  

ideellt arbete, 
 innan lekparkerna 

gick igenom  
besiktningen utan 

anmärkning.

www.axema.se - Tel: +46 8 722 34 40 - Email: info@axema.se

Med den svensktillverkade porttelefonen VAKA-CALL ringer besökarna till din fasta hemtelefon eller
mobiltelefon. Samtalen går via Internet, s.k. IP-samtal, eller via analogt telefonabonnemang, ni väljer.

Mobiler, hemtelefoner mm.

Utnyttja befintliga kablar
Byter ni ut gamla porttelefoner mot VAKA-CALL, kan befintligt kablage (4-tråd) återanvändas, vilket 
sänker installationskostnaden betydligt.

Porttelefon, passersystem, kodlås & Postens IR
Det finns även en inbyggd mottagare för Axemas fjärrsändare. Med VAKA-CALL räcker det med
en enda enhet vid porten.

Bokning
Med VAKA-bokningstavla bokar du enkelt tider för gemensamma lokaler som 
tvättstugor, föreningslokaler, övernattningslägenheter, bastu mm. 
 
Anpassat för alla
Systemet anpassas enkelt för personer med funktionshinder, t.ex. med förlängd 
öppningstid eller aktivering av dörrautomatik.

VAKA-CALL - ett smart porttelefonsystem



    2524    2524 

Allt fler vill bo i städer, men hur ska vi rymmas och samtidigt  
ta hand om vår miljö? Flera utländska städer visar att det finns 

hållbara vägar in i framtiden. Sverige har mycket att lära.
text Jens Kärrman  illustration Team Hawaii

  HUR
SKA VI BO I FRAMTIDEN?

DOKUMENT/FRAMTIDENS BOENDE
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 S
tockholm växer, liksom 
Göteborg, Malmö, Umeå, 
Norrköping, Växjö och 
 flertalet regionala centra  
i Sverige. 

Sverige är inte ensamt. 
Samma utveckling kan 
skönjas på de flesta håll 
i världen. Enligt en del 
 beräkningar kommer  
6,3 miljarder av världens 

invånare att bo i städer om 30 år. 
Urbaniseringen beskrivs ibland som att buss

laster med människor åker till Stockholm varje 
dag. Det är en starkt förenklad bild. Faktum är att 
sedan millennieskiftet är nettoinflyttningen från 
landsbygd till städer mycket begränsad. I stäl
let växer städerna i Sverige genom högt barna
födande och invandring.

För 20 år sedan lämnade många familjer stä
derna för kranskommuner när barnen kom. I dag 
stannar de ofta kvar i innerstan. 

Med fler människor i städerna ökar kraven. Det 
räcker inte med basala behov som vårdcentraler 
och skolor åt barnen. Människor vill ha bra luft, 
grönområden och ett jobb som inte ligger allt för 
långt ifrån bostaden. För att inte tala om cykel 
banor, kollektivtrafik som går i tid och bra 
idrottsplatser till barnen. 

HUR SKA STÄDERNA lyckas rymma alla dessa för
väntningar? Hur ska de bli bättre att leva i, mer 
blandade, mer hållbara, socialt och ekologiskt? 

Och hur ska folk med normala inkomster ha 
råd att bo i en attraktiv stad?

Lokalpolitiker i hela världen funde 
rar på de frågorna just nu. En av de 

städer som var tidigt ute på området är 
Vancouver på Kanadas västkust.

Staden brukar återfinnas i toppskiktet 
på olika listor över världens bästa städer att 

leva i. På brittiska tidningen The Economists se

naste lista fanns Vancouver på tredje plats (etta är 
Melbourne) och på konsultföretagets Mercers mot
svarande ranking är den kanadensiska kuststaden 
femma (Wien toppar). 

Som startskott för Vancouvers för
vandling brukar 1972 nämnas. Då 
stoppades en motorväg som skulle 
dras genom stadskärnan. 

Sedan dess har staden jobbat 
målmedvetet med miljö frågor 
– men också med att göra de 
centrala delarna av staden mer 
levande och trivsamma. Visio
nen har varit att skapa livscykel
områden. Det ska vara möjligt att 
leva hela livet i samma stadsdel, men  
i en bostad som passar olika faser.  
Med  småhus och flerfamiljshus intill var
andra blir det bättre blandning och mindre 
segregation. 

– Fullmäktige beslutade tidigt att göra om 
gamla industriområden i centrum till bostäder, 
så att människor kunde promenera till sina jobb 
i city. Den ambitionen ser vi i många städer i 
dag, berättar Ann McAfee, tidigare stadsbygg
nadsdirektör i staden och numera utre
dare och flitigt anlitad föreläsare. 

STADEN HAR OCKSÅ en hög miljöprofil. 
Energin kommer nästan uteslutande 
från vattenkraft och alla nya byggna
der måste vara koldioxidneutrala. Gröna 
fasader och urbana odlingar är vanliga. 
Gångtrafikanter och cyklister prioriteras 
framför bilar. Många invånare har helt 
valt bort bilen eller kanske gått med i nå
gon av de många bilpoolerna. 

– Vancouver är en av få städer i Nordamerika, 
kanske den enda, där biltrafiken minskat drama
tiskt de senaste åren, säger Ann McAfee. 

Ytterligare en framgångsfaktor är att invånarna 
tidigt får lämna synpunkter på kommande byggen. 

DOKUMENT/FRAMTIDENS BOENDE

Det är ett sätt att undvika långa och uppslitande 
överklagandeprocesser. 

– Ofta har de som från början protesterat senare 
bidragit med konstruktiva förslag på förbättringar 
och alternativa lösningar, säger Ann McAfee. 

ATT INVOLVERA MEDBORGARNA i planeringen handlar 
inte bara om att slippa rättsprocesser eller att få in 
förslag. Det ökar också förståelsen för de svåra pri
oriteringar som politiker och stadsplanerare måste 
hantera inför ett stort projekt. 

– Vancouver har lyckats med att få allmänheten 
att fundera kring och fokusera på de tuffa val staden 
har. Det finns begränsat med land och begränsat 
med pengar. Det har inneburit att invånarna i stads
delarna har haft verkligt inflytande över vilka priori
teringar som görs där de bor, säger Ann McAfee. 

Stadsplanerare från hela världen, inklusive 
Sverige, reser till Vancouver för att se och 
lära. Bland annat har en delegation från  
Göteborg besökt staden. 

Men det finns fler förebilder. Alexander Ståhle, 

Tidigare i våras presen-
terade konsultfirman 
Mercer sin årli-
ga internationel-
la studie om värl-
dens bästa städer 
att leva i. 
I undersökning-
en togs bland annat hän-
syn till städernas socio- 
ekonomiska förhållan-
den, miljö, hälsa och 
utbildning. 
Stockholm hamnade på 
delad 19:e plats. På bot-
tenplatsen – 230 – pla-
cerade sig Bagdad.
Här ser du topp tio:

forskare i stadsplaneringsfrågor, näm
ner Barcelona som ett positivt exempel. 

– Inför världsutställningen 2004 gjordes 
jätte stora satsningar på det offentliga rummet, där 
de byggde nya torg och parker. Starten för Barcelo
nas framgångssaga var att man gjorde nå
got åt den offentliga miljö, stadens fram
sida och vardagsrum, säger han. 

Metropolen i Katalonien har 
jobbat målmedvetet med att 

skapa blandade stads delar 
i centrala lägen. Gamla 
 industribyggnader har tagits 
till vara samtidigt som man har  
byggt nytt. 
– Det har fått start upföretag att flytta 

in plus att de fått in bostäder för människor 
med blandade inkomster, säger Alexander Ståhle. 

En följd av att städer lyckas med att göra 
stadskärnorna mer attraktiva, är att 
 priserna stiger. Att människor i olika in
komstgrupper ska ha råd att bo i samma 

stadsdelar är en av de svåraste nötterna att knäcka 
för beslutsfattare i många städer. 

Bostadsdebattören Lennart Weiss menar att det 
arbetet bara kan bli bättre i Sverige.

– Tittar vi ut över Europa, över hela västvärlden, 
skulle jag säga att Sverige tillhör bottenskiktet när 
det gäller sociala ambitioner. Sverige har en bygg
politik, men ingen social bostadspolitik värd nam
net, säger han. 

WEISS, SOM TILL vardags arbetar på byggföretaget 
Veidekke, leder just nu en arbetsgrupp som ska ta 
fram en ny social bostadspolitik åt Social 
demokraterna. Bland de länder han studerar finns 
Storbritannien, Kanada och Norge. 

– Det kan bland annat handla om  subventionerat 
sparande, startlån eller subventionerade 
lån. Det är en palett åtgärder som finns i de 
här  länderna. I Sverige har vi praktiskt taget 
 ingenting, säger han.
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Här är det gott att leva

1. Wien, Österrike.
2. Zürich, Schweiz.
3. Auckland, Nya Zeeland.
4. München, Tyskland.
5. Vancouver, Kanada.
6. Düsseldorf, Tyskland.
7. Frankfurt, Tyskland.
8. Genève, Schweiz.
9. Köpenhamn, Danmark.
10. Sydney, Australien.

Sverige
är i botten
när det gäller
sociala
ambitioner.”
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I Kanada finns en försäkringslösning som 
innebär att den som tecknar en bolåneförsäk
ring kan låna till attraktiva villkor, upp till 95 
procent av bostadens värde. Finland har en 
modell där det går att ”hyrköpa” en bostad, vil
ket innebär att en hyresgäst har option på att 
köpa bostaden under en 20årsperiod. 

Bäst, enligt Lennart 
Weiss, är Norge. 

– Den norska model
len bygger på att sta
ten hjälper hushållen att 
bygga upp kapital ge
nom subventionerat 
bostadssparande. Det 
är bottenplattan, säger 
Lennart Weiss.

Utöver det finns start
lån för dem som inte kla
rar kontantinsatsen. För 
riktigt resurssvaga hus
håll betalar staten kon
tantinsatsen, vilket efter
skänks om man bor kvar  
i tio år. 

Enligt Lennart Weiss har 
bostadspolitiken i Norge inget 
med oljepengar att göra. Den 

infördes kort efter kriget, 
innan Norge blivit 

en oljenation. 
– Svensk po

litik har byggt 
på subventioner, 

norsk politik på lån. Den 
svenska politiken har varit 

avsevärt dyrare för nationalhushål
let. Den norska politiken hjälper hushållen 
att bära sin egen börda och det gör man fram
gångsrikt, säger han.  

P recis som i Vancouver är hållbarhets
frågorna allt viktigare i världens städer, 
från Beijing till Mexico City. Parker och 
hus i all ära, men det kanske största mil

jöproblemet i städerna är bilarna. 
Barcelona är en av de städer som gör seriösa 

försök att minska biltrafiken. Staden har sjösatt 
en strategi kallad ”superblocks” som innebär att 
genomfartstrafik för bilar stängs av i stora om
råden. Liknande planer finns på många håll i  
Europa och Norden. 

– Oslo tänker stänga av hela innerstan för bil
trafik 2020. Helsingfors planerar att bygga om 
alla sina infarter till stadsgator. Köpenhamn gör 
fortsatt enorma satsningar på cykelinfrastruk
turen, bygger ny tunnelbana samtidigt som nätet 
av gågator utvidgas, säger Alexander Ståhle.

Han menar att Sverige är på efterkälken när 
det handlar om att minska biltrafiken i städerna. 
I Stockholm har antalet bilar ökat de senaste 
åren.  

– Det finns en stenhård konkurrens mellan  
de nordiska huvudstäderna där jag nästan kan bli 

lite orolig för Stockholm som inte visar  
fram fötterna när det gäller hållbarhet, säger 
Alexander Ståhle. 

I framtidens städer måste bilarna bli 
färre. På kort sikt är minskad biltrafik 
det säkraste sättet att förbättra luftkva
liteten. Även om bilarna i en inte alltför 
avlägsen framtid är eldrivna så menar 

experter att biltrafiken måste 
finnas om städerna ska vara 
bra platser att leva i. 

Bilen är platskrävande 
och färre parkeringsplatser 
skulle frigöra ytor för bo
städer eller grönområden. 
Det skulle dessutom 

kunna få ner priserna på 
 bostäder avsevärt, menar 

Alexander Ståhle. 
– En parkeringsplats kos

tar ungefär en halv miljon att 
bygga, konstaterar han och 
menar att bostadsföretag kan 

sänka priserna på bostäder med 
10–40 procent om det går att 
bygga fler bostäder och färre 
parkeringsplatser på en tomt. 

– Du kan få en helt annan 
ekonomi i ditt projekt och en 
helt annan livskvalitet för dem 
som bor där. 

MÄNSKLIGHETEN ÄR MITT i his
toriens kanske snabbaste teknik

skifte. Digitaliseringen gör världen mindre och 
 förändrar många traditionella branscher i grunden. 
Det ställer också stadsplanerare inför en mängd 
 utmaningar. 

Solpaneler på hustak, och kanske till och med i 
fönsterrutor, kommer sannolikt förändra många 
städers energiförsörjning. I synnerhet i kombina
tion med energilagring i stor skala; en teknik som 
redan finns och utvecklas mycket snabbt.

TILL DET HAR vi elbilar och självkörande bilar, där 
 utvecklingen sker i rasande takt. Vilka krav ställer 
det på städerna, när det handlar om infrastruktur, 
utrymmen och säkerhet?

– Man måste vara flexibel och beredd att tänka 
om hela tiden, säger Ann McAfee.

– Samtidigt är människors basala behov rätt lik
artade. Det måste finnas bostäder, skolor och jobb 
att gå till. Det går alltid att planera för, säger hon. 

Praktiskt kan det handla om att ett parkerings
hus som byggs i dag om 15 år ska gå att omvandla 
till bostäder eller kontor om parkeringsplatserna 
inte behövs. 

Alexander Ståhle menar att det är ett sätt att för
bereda sig för osäkerheten. 

– Vi vet inte om vi kommer att behöva alla dessa 
parkeringsplatser i framtiden. Därför måste vi 
bygga så att framtida stadsutveckling inte hindras, 
säger han. 
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Solskydd till fönster 
och inglasad balkong

I dagens hem blir rymd och ljus allt vanligare.  
Vi efterfrågar stora fönster, inglasade balkonger och 
altaner. Det gör behovet av gardiner med bra skydd 

mot både sol, värme och insyn allt viktigare. 

Nyhet! - Plisségardin Flex®
Smart flexibel gardin som kan regleras både nerifrån/

upp samt uppifrån/ner. Våra vävar finns med olika 
egenskaper, vill ni kunna mörklägga i sovrummet? Välj 

då bland våra mörkläggande vävar. Vill ni behålla 
utsikten men samtidigt effektivt reflektera bort värmen 

så väljer ni bland våra populära screentyger. 

Ring oss eller beställ snabbt och enkelt online.                   
Just nu erbjuder vi fri frakt!

www.plisseexperten.se
Plisséexperten  |  Bruksgatan 36  |  263 39 Höganäs  

 info@plisseexperten.se  |  042 - 22 22 44

Solskydd till fönster 
och inglasad balkong

I dagens hem blir rymd och ljus allt vanligare.  
Vi efterfrågar stora fönster, inglasade balkonger och 
altaner. Det gör behovet av gardiner med bra skydd 

mot både sol, värme och insyn allt viktigare. 

Nyhet! - Plisségardin Flex®
Smart flexibel gardin som kan regleras både nerifrån/

upp samt uppifrån/ner. Våra vävar finns med olika 
egenskaper, vill ni kunna mörklägga i sovrummet? Välj 

då bland våra mörkläggande vävar. Vill ni behålla 
utsikten men samtidigt effektivt reflektera bort värmen 

så väljer ni bland våra populära screentyger. 

Ring oss eller beställ snabbt och enkelt online.                   
Just nu erbjuder vi fri frakt!

www.plisseexperten.se
Plisséexperten  |  Bruksgatan 36  |  263 39 Höganäs  

 info@plisseexperten.se  |  042 - 22 22 44

Att byta garageport ska vara lätt. Vi hjälper er 
hela vägen, från montering till bortforsling av 
den gamla porten.
Låt experten göra jobbet – välkommen!

SKIPPA 
KRÅNGLET.

46 cm

68
 c

m

Se även www.kenny.se
Ring 08-714 98 98 för närmaste 
återförsäljare.

Unika tvättmaskiner
från
Duo

Euronova 1000

Kompakt format. Perfekt i badrummet 
eller smidig kombination i fritidshuset. 
Passar överallt! 

Både tvättar och torkar!
Endast 0,3 m2 golvyta
Energieffektiv

Marknadens minsta
tvättmaskin!
Unika mått

Oslo 
stänger
av hela
innerstan 
för biltrafik
år 2020.”
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Utvalt
*FÖR DIG OCH DITT HEM

xxxxxxxxxx

Vifa. Ljusslinga 
för utomhusbruk,  

599 kr, Granit.

xxxx

xxxx

Fixa 

Blomsterbord Prunella,   
3 479 kr, SMD Design.

Sittdyna,  
229 kr, Linum. 

Pläd, 400 kr,  
HM Home.

Solstolen Aito,  
6 595 kr, Skagerak.

Marmorbord Cage av Form Us 
With Love, 1 599 kr, Menu.

Kruka Castle Raw, 
7 350 kr, Friends  

& Founders.

Kuddar, 495 kr/st, 
Gyllstad.

    31

Begränsat utrymme för
duschhörnan?

Vid köp över 3000 kr 
Ange kod ”riks300kr”
(Gäller begränsad tid)

300KRONOR
RABATT

V
Ä
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Cyclone dubbelledade duschväggar från CABINEX
möjliggör öppning av dörrar även vid begränsat 
utrymme. Förenklar även handikappanpassing i små
badrum. Många variationer och möjligheter erbjuds.

• Dubbelled med lyftgångjärn i metall
• 6 mm säkerhetshärdat glas
• Levereras komplett med kromade handtag, 
magnetlister, släplister och täcklister mot vägg mm.
• Montering: Skruvas eller limmas (tillval)

c y c l o n e . c a b i n e x . s e

 

  

SVENSK 
PRODUKTUTVECKLING

KO

NSTRUKTION

& DESIGN

PRODUKTIONS
GARANTI

 5
*)

Limma eller skruva
glue or screw

ELLER

Cycl ne

5990.-
Ord. pris: 6995.-

www.cabinex.se

Korg,  
299 kr,  

Hemtex. 

balkongen!
Sommartider, hej hej. Det är dags att flytta ut på balkongen och göra 
den ombonad och hemtrevlig för alltifrån frukostar till långa kvällar.

Av Christina Breeze
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papperidetkärletkostardetdubbeltså
mycketatthämtasomomduslängtdeti
pappersåtervinningen,sägerÅkeLarsson.

IMölndalshus3borungefär500perso
neri239lägenheterochdeflestaharverk
ligenhängtpååtervinningståget.Iapril
anordnadesenhållbarhetsdagdärdebo
endeficklärasighur,vadochvarföråter
vinningärviktigt.

Varannantorsdagharstyrelsenockså
öppethusdärmedlemmarnakanventi
leraproblemochfunderingar.Påsenare
tidharmångafrågorhandlatomåtervin
ningochkällsortering.

–Attplattatillmjölkförpackningareller
vikaihopkartonger,spararoerhörtmyck
etplatsochdärmedpengarförförening
en.Menviharmärktattdetinteärsjälv
klartförallaochdärförmåsteviinformera
omdet,sägerÅkeLarsson.

Informationenharfal
litigodjord.

–Enligtfastighetsskötarensorteras
80–90procentavalltdeboendeslänger.
Detäroerhörtmycket,sägerÅkeLarsson.

Bostadsrättsföreningensstyrelseharva
ritdrivandeiprocessen.

–Styrelsenärmycketengageradimiljö
ochhållbarhetsarbete.Viärövertygade
omattdetärendavägenattgå.Detska
varaordningochreda,snyggtochstädat.
Detärbästasättetattdrivaenbostads
rättsförening,sägerÅkeLarsson.

Sedantidigareharföreningengenom
förtstambyte,badrumsrenoveringaroch
blandannatsattinsnålspolandetoaletter
förattminskavattenförbrukningen.All
belysningärbytt,vilketharsänktelför
brukningenentredjedel.Dessutomhar
manbyttvärmesystemochfunderarpåatt
investeraisolcellerpåtakenisöderläge.

FÖR PENGARNA SOM Mölndalshusharsparat
påattvaramiljösmartaharföreningen
satsatpåutemiljön.Nuväxerfinaplante
ringarlängsfasadernaochfleraträdhar
planterats.

–Detharverkligenblivithimlatrevligt
här.Satsningarnahargettossekonomiska
möjligheter,sägerÅkeLarsson.

Svenskenäröverlagenfenapåattåter
vinna.Attsorterameragörskillnad.

–Miljövinsternaärstora.Enkon
servburksomåtervinnssparar
energisomräckertillsjutimmars
tvtittande,ochavenerginfrån
dindagstidningkandukoka38
kopparkaffe,sägerCharlotta
Szczepanowski,hållbarhetschef
påRiksbyggen.
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 V
arjesvenskslängerungefär
500kilosoporperår.Vi
tillhörtoppskiktetiEuropa
närdetgälleråtervinning,
enligtbranschorganisatio
nenSvenskaförpacknings

ochtidningsinsamlingen.
Viharmycketattvinnapåattåtervinna,

miljömässigtochekonomiskt.Förbostads
rättsföreningenMölndalshus3iMölndal
gårdetvåfrågornahandihand.

–Omallasorterarrättminskarvibåde
avfallsbergetochreducerarkostnader,sä
gerÅkeLarssonsomharvaritordförande
iföreningenielvaår.

Medhjälpavenarkitektharföreningen
byggtomsoprummetochidagfinnstvå
miljöstationerdäralltgårattsopsortera.
Sopkärlenhartydligaskyltarocholikafär
ger.Härsorterardeboendealltifrån
matrestertillpapperochplast.Enstaka
färgburkarellerannatmiljöfarligtavfall
gårocksåbraattställaisoprummet.

–Viåtervinneralltavfallfrånhushållen.
Detskavaraenkeltattsopsorterarätt,
sägerÅkeLarsson.

I SOPRUMMEN är detrentochfräscht,med
ljusaväggarochelsomstyrsavrörelse
sensorer.Tunnornatvättasregelbun
det.Styrelsenärövertygadomattett
fräschthelhetsintryckavsoprummet
gördetlättareattåtervinna.

Sophämtningärlångtifrångra
tis,mendetgåratthållakostna
dernanere.

–Brännbartavfallärettelände
ochväldigtdyrt.Slängerman

Detabsolutviktigasteärattsorteraut
detfarligaavfallet,exempelvislösnings
medelsomärbrandfarliga,miljöfarliga
batterierellerämnensomärfosterska
dandeellerfrätande.

–Deämnensomärskadligaföross
människorellerförvårmiljömåstesorte
rasochtasomhandpårättsätt,säger
CharlottaSzczepanowski.

SVENSKEN GÖR SITT jobb;år2015samlades
tillexempel10030tonbatterierin.Allt
gårattsortera,frånmjölkförpackningar
tillapelsinskal.

–Ihemmetupplevermångaattdetär
ettproblemattköketoftastinteärutfor
matförattunderlättakällsorteringochatt
manskahanterakladdigamatrestersom

Med ombyggt soprum och två miljöstationer har bostadsrättsföreningen  
i Mölndal lyckats sänka kostnaderna och minska avfallsberget.

text Karin Herou  foto Nicke Johansson

Så 
 återvinner 
du lätt och 
rätt
 • Skär av både locket 

och botten på konserv
burken, så kan du plat
ta ut den. Det sparar 
mycket plats.
 • Packa mindre pap

persförpackningar i 
större, så tar det min
dre plats både under 
diskbänken och på 
åter vinningsstationen. 
En tom mjölkförpack
ning rymmer minst fem 
 ihopvikta.
 • Märk upp  behållarna, 

både i köket och i sop
rummet. Då kan hela 
familjen lättare hjälpa 
till och du får en påmin
nelse om vilka sopor 
som ska sorteras på 
 vilket sätt.

Källa: Sopor.nu

Så  förenklar 
du sop
sorteringen
 • Om ni har problem 

i er bostadsrättsför
ening kan ni fråga er 
kundansvariga om Riks
byggens enkla miljöidé 
”Förbättra skyltningen i 
källsorteringsrummet”. 
 • Se till att soprummet 

är rent, fräscht och lätt
tillgängligt.
 • Var generös med 

information. Att lära sig 
sortera rätt tar tid. 
 • Tänk på att informe

ra de boende om att 
inte ställa saker bredvid 
behållarna. Sakerna ska 
sorteras i kärlen. 
 • En studie från Natur

vårdsverket visar att 
ett sätt att nå fram kan 
vara att använda sig 
av personlig kommuni
kation. Kanske någon i 
bostadsrättsföreningen 
kan lära sig lite mer och 
skapa en sopklubb? 

Så blir du också en
återvınnare

kanskapadåliglukt.Mensköljurordent
ligt,ellertaförvanaattgåoftatillsop
rummet,såärproblemetlöst.Isjälva
källsorteringsrummenärdetviktigtatt
detärtydligthurmanskasorteraochatt
skyltarnaärlättaattförstå,säger
CharlottaSzczepanowski.

Kanskekandetkännaströstlöstatt
sköljamjölkförpackningarochsortera
tidningar,menträgenvinner.

–Denenskildaindividensinsats
görverkligenskillnad.Detärviktigt
attbetona,annarsvisarforskning
attdetfinnsenriskförattden
egnainsatsenavfärdassomonödig
ochdåavstårmajoritetenfrån
attsortera,sägerCharlotta
Szczepanowski.

Om alla sorterar 
rätt minskar vi
avfallsberget och
reducerar kostnader”

Enkelheten är viktig för att få 
fler att sopsortera, menar Åke 
 Larsson, styrelseordförande  
i bostadsrättsföreningen 
 Mölndalshus 3 i Mölndal.
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Måste jag lämna ut 
min nyckel? 

I våra hus pågår nu stam- 
byte. Jag har hört av några 
grannar att hantverkarna 

vill ha fritt tillträde till våra lägen-
heter, när de vill och i princip hur 
som helst. Vi ska alltså lämna 
nycklar så att de kan komma 
utan att anmäla det innan! Får de 
verkligen göra så? Jag vill inte på 
något sätt hindra dem men jag 
lämnar inte ut nyckel eftersom 
jag är hemma. Jag vill veta när de 
kommer! Jag har husdjur så de 
kan inte bara klampa in när som 
helst.  Vänligen, Cajsa

Till att börja med kan kon-
stateras att styrelsen och 
personer som anlitas av 

föreningen har rätt att få till-
träde till lägenheterna, bland 
annat för att utföra arbete som 
föreningen ansvarar för. 
Stambyte är ett sådant arbete. 

I bostadsrättslagen finns 
inga närmare regler om hur 
man ska gå tillväga vid till-
träde. Det enda som anges är 
att bostadsrättshavaren inte 
ska ”drabbas av större olägen-
het än nödvändigt”. I princip 
är det upp till föreningen att 
bestämma när tillträdet ska 
ske, men rimlig hänsyn ska tas 
till bostadsrättshavarens in-
tressen. Tillträde måste begä-
ras i rimlig tid i förväg och det 
ska framgå varför tillträde be-
gärs. 

När det gäller större arbe-
ten som pågår under en längre 
tid kan det vara svårt att i för-
väg exakt ange när tillträde 
behövs till en viss lägenhet.  

Då kan tillträde begäras för en 
längre period. Rent praktiskt 
brukar man underlätta hante-
ringen av tillträde genom att 
bostadsrättshavaren tillhan-
dahåller en nyckel till lägen-
heten eller tillåter att huvud-
nyckel används, om sådan 
finns. 

Föreningen kan dock inte 
kräva att bostadsrättshavarna 
lämnar nyckel eller tillå-
ter att huvudnyckel 
används. Bostads-
rättshavaren kan 
välja att själv vara 
hemma och låsa 
upp. Det under-
lättar då för bo-
stadsrättshavaren 
om hen kan få 
tämligen precisa 
uppgifter om när till-
träde behövs till just hens lä-
genhet. Man vet dock inte all-
tid det, så lång tid i förväg. I 
sådana fall är det bra att man 
kommer överens om lämpliga 
rutiner för hur föreningen 
med kort varsel ska meddela 
när tillträde behövs så att bo-
stadsrättshavaren kan rätta 
sig efter det. 

Föreningen måste kunna 
utföra arbetet rationellt och 
har rätt att komma in i lägen-
heterna när så behövs. Om 
inte bostadsrättshavaren ger 
föreningen tillträde till lägen-
heten kan föreningen vända 
sig till kronofogdemyndighe-
ten för hjälp med tillträdet. 
Vägrat tillträde kan därtill ut-
göra grund för förverkande av 
bostadsrätten. 

Camilla Alm-Eriksson,
Chef juridik på Riksbyggen

Spelar musik så 
fönstren skallrar

Vad gör man om styrelsen 
inte agerar när man har gran-
nar som stör genom att spela 

musik så att fönstren bokstavli-
gen skallrar? När jag har kontak-
tat styrelsen om problemet får jag 
bara undvikande svar. Jag har 
upprepade gånger kontaktat 

störningsjouren utan fram-
gång. Grannlägenhe-

ten ägs av kommu-
nen som upplåter 
den i andra hand. 
När jag kontak-
tar styrelsen 
hänvisar de till att 
kommunen ska 

lösa problemet. Jag 
har läst att man kan 

kräva nedsättning av års-
avgiften om inga åtgärder vidtas. 
Stämmer detta?   Dan

Vad tråkigt att höra att du 
blir störd i ditt boende och 
att du upplever att du inte 

fått något gehör från styrel-
sen. Har du pratat med dina 
grannar, ni kanske är fler som 
blir störda och tillsammans 
kan ta kontakt med styrelsen? 

Det finns lagar och regler 
som reglerar hur man ska han-
tera störningar inom en bo-
stadsrättsförening. Enligt bo-
stadsrättslagen får en boende 
”inte utsätta sina grannar för 
störningar som kan vara skad-
liga för hälsan eller annars för-
sämra bostadsmiljön på ett sätt 
som inte skäligen bör tålas”.  

Om bostadsrättshavaren 
inte rättar sig efter dessa reg-
ler kan nyttjanderätten till bo-

stadsrätten förverkas och för-
eningen är då berättigad att 
säga upp bostadsrättshavaren 
till avflyttning. 

Styrelsen har en utred-
ningsskyldighet vid påtalade 
störningar från övriga boende 
och måste agera om det kon-
stateras att störningar före-
kommer. I vissa fall kan det 
räcka med ett möte med be-
rörda bostadsrättshavare.  
Om det inte hjälper måste för-
eningen skriftligen uppmana 
den störande bostadsrättsha-
varen att se till att störning-
arna omedelbart upphör. 

Av denna ska det framgå 
vad bostadsrättshavaren har 
gjort för fel, vad hen ska göra 
för att rätta sig och vad konse-
kvensen kan bli om hen inte 
rättar sig. Återkoppling till 
den medlem som har påtalat 
störningarna bör också ske.

Under tiden som en lägenhet 
upplåts i andra hand är det 
fortfarande bostadsrättshava-
ren, i detta fall kommunen, 
som är skyldig att se till att stör-
ningar inte förekommer. Om 
störningar orsakas av andra-
handshyresgästen ska fören-
ingen därför uppmana bostads-
rättshavaren att vidta rättelse. 

Om styrelsen låter bli att ut-
reda de påtalade störningarna 
och inte agerar med rättelse-
anmodan och eventuell efter-
följande uppsägning, kan bo-
stadsrättshavaren under vissa 
förutsättningar ha rätt till 
både nedsättning av avgiften 
och skadestånd. En sådan tvist 
prövas av allmän domstol. 

Therese Berg, Strateg för social 
hållbarhet på Riksbyggen 

Camilla Alm-Eriksson 
Chef juridik på Riksbyggen

Karolina Brick 
Miljöchef på Riksbyggen

Lotta Jaensson 
Bostadspolitisk expert  
på Riksbyggen

Mari-Louise Persson 
Energistrateg på 
 Riksbyggen

Therese Berg 
Strateg för social hållbarhet  
på Riksbyggen

Viveca Jusélius Starck 
Kontorschef på  Familjens 
jurist

Fråga våra 
experter

oppethus@riksbyggen.se
Fråga vad du vill om  

ditt hem och ditt  
boende. 

Riksbyggen svarar
*VÅRA EXPERTER HAR SVAR PÅ ALLT

VARFÖR byta golv när vi 
kan göra ditt gamla golv 

som NYTT?
www.ajourtrading.com

Vi utgår från
 Göteborg   &   Stockholm

031-87 05 40    08-604 30 00

 

 

 

 

 

 

Modulbyggen Normstahl AB, box 5, 341 21 Ljungby tel. 0372-656 95 

e-post: info@modulbyggen.com 

hemsida: www.modulbyggen.com 
 

 

 

Hör av er för offert! 

Energi  Renovering  och  Kvalitets  Säkring  
Tappvatten  System  och  Värme  System 

Bauer Watertechnology AB 
Box 243, 177 24 Järfälla 

www.bauer-wt.com/swe

Tel:  08-580 380 66  
epost:  info@bauer-wt.se

Säbygatan 1, 261 33 Landskrona
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NYA HEM/LUND

Välkommen till
gröna Lund

Klassiska engelska radhus i modern 
skepnad – med egen odlingslott.  

I snabbväxande Lund möts det bästa 
från den gamla och den nya världen.

text Markus Wilhelmson   3D-illustrationer Visualisera 
foto Peter Carlsson, Johnér   
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tt säga att Lund är en expansiv 
kommun är ingen överdrift.

På 50-talet bodde här 
50 000 personer. Nu när-

mar sig invånarantalet 
117 000 och ingenting ty-

der på att utvecklingen 
kommer att avstanna.

Förra året invigdes fysiklaboratoriet 
MAX IV med drygt 900 användare från 
30 länder. Under 2019 väntas den sam- 
europeiska forskningsanläggningen ESS 
(European Spallation Source) stå klar och 
bli världens mest kraftfulla neutronkälla.

Dessutom: I AstraZenecas tidigare lo-
kaler finns i dag Medicon Village, med 
ambition att skapa en Life Science-
anläggning i världsklass med fokus på 
cancerforskning. 

Redan i dag är 1 100 personer verk-
samma här.

– Lund är en världsstad på så sätt att 
väldigt många människor från andra platser kom-
mer hit för att studera och arbeta. Samtidigt har 
Lund den traditionsfyllda stadskärnan och är fort-
farande en intim småstad, säger arkitekten Kajsa 
Karlsson som tillsammans med kollegan Ingemar 
Jönsson på Jaenecke Arkitekter har utvecklat Riks-
byggens nya gathus i Lund.

Kajsa Karlsson bodde i stan under studietiden 
och har nu återvänt för projektet i nya stadsdelen 
Södra Råbylund. 

DE 23 RADHUSEN har sitt ursprung i Riksbyggens 
radhus på Källby Ängar, vars arkitektoniska inspi-
ration hämtades från de engelska stadsradhusen.  
I bostadsrättsföreningen Solkatten har man dock 
arbetat med en annan yttre färgsättning, med ljust 
tegel och grå fönsterpartier.

Bostäderna har uppdaterats i modern och fram-
tidsinriktad tappning.

Kvarteret består av tre radhuslängor som bildar 
en halvcirkel och omfamnar en grönyta i väster.

Till varje bostad hör en mindre entrégård med 
stenbelagd uteplats och en trädgård med förråd på 
baksidan.

På den så kallade gröningen, den gemensamma 
gräsytan med fruktträd, finns små odlingslotter till 
varje bostad där man exempelvis kan odla jordgub-
bar och örter.

– Jag tycker att man får det bästa av flera världar 
här. Nära naturen och Lunds stadskärna, nära 
jobb, skola och förskola, säger 
Kajsa Karlsson.

BOSTÄDERNA BYGGS I tre storlekar 
– 112, 146 och 150 kvadratmeter –  
i två respektive tre plan.  

I bottenplanet finns kök, vardags-
rum, entré från gatan, groventré från 
gården, wc/dusch och trappa. Övre 

planet har tre sovrum, bad och klädkammare. De 
större bostäderna har ett tredje plan med allrum 
och wc.  

– Det finns många olika planlösningar att välja 
mellan och husen byggs dessutom flexibelt så att 
det är enkelt att ta ner en vägg om man vill skapa ett 
större rum när barnen flyttar hemifrån, säger Kajsa 
Karlsson.

HENRIK PERSSON, SÄLJ- och marknadsansvarig på 
Riksbyggen, menar att det inte är någon vågad 
gissning att barnfamiljer kommer att lockas av 
Solkatten. 

– Här har man möjlighet att bo bekymmersfritt i 
en bostadsrätt, som ett alternativ till villa. Området 
kommer att ha en familjär känsla och vara något av 
en oas där barnen kan växa upp. De små gatorna 
som omger kvarteret skapar lite av en bykänsla, sä-
ger han.

Förutom närheten till centrala Lund har man i 
Södra Råbylund naturen och den skånska slätten 
alldeles intill. I september förra året invigdes en ny 
sjö(!) och en park med joggingslingor och motions-
anläggning alldeles intill.

Råbysjön är ett dagvattenmagasin vars främsta 
uppgift är att rena och fördröja dagvatten som ska 
förbättra vattenkvaliteten i Höje å och samtidigt 
minska översvämningsrisken. Runt sjön finns en  
1,5 kilometer lång slinga för löprundor eller prome-

nader. Här kommer det inom kort 
också att finnas hagar med betande 
djur och en slåtteräng med blom-
mor och högt gräs.

– Det här är ett av Lunds priorite-
rade områden för framtiden. Man har 

fälten nära, samtidigt som det tar 
mindre än tio minuter att cykla till 
centrum och stationen, säger Henrik 
Persson. 

NYA HEM/LUND

Klassiska radhus i modern  
tappning. Solkatten i Lund är 
boenden som är perfekta för 
bland annat barnfamiljer. De 

större bostäderna har ett tredje 
plan med allrum och wc. 

Nu börjar  
försäljningen
 • Bostadsrätts- 

föreningen Solkatten  
i Södra Råbylund, 
Lund, kommer att 
bestå av 23 gathus i 
tre storlekar: 112, 146 
och 150 kvadratmeter.
SÄLJSTART I MAJ. 

 Inflyttning vintern 
2018–2019.

Egna jordgubbar på gröningen?

BRANDSKYDD

INBROTTSSKYDD

LJUDISOLERING

BRANDGASTÄTHET

Det finns två delar som måste samverka för att 
en säkerhetsdörr ska hålla vad den lovar. Det ena 
är dörren i sig, dess funktion och konstruktion, 
och det andra är monteringen. Köper du din dörr 
från Secor kan du vara helt lugn. På några timmar 
får du en ny Daloc-dörr, monterad på ett korrekt 
sätt med inbrottsskydd och alla andra funktioner 
säkerställda. Dessutom tar vi hand om och forslar 
bort din gamla dörr tillåtervinning. 

Läs mer på daloc.com

Secor säljer och monterar Daloc säkerhetsdörrar i hela landet.  
För mer information och beställning kontakta Secor  
på 020-440 450 eller läs mer på secor.se

EN SÄKER DÖRR ÄR EN 
RÄTT MONTERAD DÖRR.

Säkra dörrar

w
w

w.
lu

m
on

.se

En inglasning är en investering i ökad trivsel, 
enegibesparing och byggnadens välmående.

Ring och beställ ett kostnadsfritt hembesök
för måttagning och kostnadsförslag!

Tel. 08 522 77300
www.lumon.se

Lumon inglasning
– ge balkongen eller terrassen ett nytt liv

Vi gör det 
trevligare

att bo!

Balkonger och Inglasningar

Balkonger sedan 1970 

www.tbo.se
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*HÄR VILL DU LEVA OCH BO

hem!
Att utveckla, förvalta och förbättra bostäder är kärnan i Riksbyggens verksamhet. 

Vi bygger allt ifrån mindre radhus till stora bostadsområden med hundratals  
lägenheter för alla skeden i livet. Och vi bygger mer än bostäder där människor vill 

bo – vi utvecklar stadsdelar där människor vill leva sina liv. Anmäl intresse för att 
köpa eller hyra ny bostad på hemsidan för respektive bostadsprojekt.

Präglat av havet
MALMÖ, LIMHAMN – BRF AQUA PÅ ÖN

 På ett fantastiskt läge på Ön, Limhamn  
planerar vi att bygga 64 lägenheter. De väl- 
planerade och moderna bostäderna i kombi-
nation med närheten till havet skapar här ett 
unikt boende att trivas i.
BOSTÄDER: 64 lgh
riksbyggen.se/aqua

Kvadratsmarta 1–2:or
TÄBY PARK – BRF CYKELVERKSTADEN 

Här erbjuder vi yteffektiva lägenheter med 
modern inredning. Huset har många lös-
ningar som främjar spontana möten mellan 
människor, såsom gemensamma terrasser och 
cykelhotell med verkstad.
BOSTÄDER: 100 lgh
riksbyggen.se/cykelverkstaden

Bo i Partilles nya landmärke
PARTILLE – BRF KRONHÖJDEN

I Partilles nya landmärke vid Allum och Kyrk- 
torget ,bor du högst centralt med stora  
inglasade balkonger och en exklusivt upphöjd 
innergård. Säljstart juni 2017.
BOSTÄDER:74 lgh, 1–4 rok
riksbyggen.se/kronhojden

En del av det nya Malmö
MALMÖ, HYLLIE – BRF CORTADO

Här bor du där det händer – nära Malmö Arena, 
Malmömässan, Emporia och Malmös nya bad-
hus. Naturlighet är i fokus och varje trappupp-
gång har en egen takterrass.
BOSTÄDER: Första etappen, 78 lgh, varav  
8 Townhouse
riksbyggen.se/hyllie

Räkna med kvalitetstid
UDDEVALLA – BRF GULDPENNAN

Brf Guldpennan i Södergården är som gjord 
för dig som vill bo lätt och ledigt utan måsten. 
Här har du nära till spontana möten, aktivite-
ter, service, centrum och havet. Preliminär sälj-
start i maj 2017.
BOSTÄDER: 47 lgh, 2–4 rok
riksbyggen.se/guldpennan

Saltstänk på balkongen
VÄSTERVIK – BRF SKEPPSBROKAJEN

Byggnationen av andra etappen bostäder på 
Skeppsbrokajen är startad. Lägenheter med 
stora uteplatser mot havssidan, trivsamma 
planlösningar och modern inredning. Inflytt-
ning planeras till början av 2019. 
BOSTÄDER: 34 lgh 2–4 rok
riksbyggen.se/skeppsbrokajen

För dig som tänker längre
UPPSALA – BRF AFTONFALKEN

Välj ditt citynära drömboende i ett hus med 
kaxig identitet, oregelbunden arkitektur och 
lustfylld färgsättning. Yteffektiva 1:or, flexibla 
mini-2:or, större 2:or med hörnläge, 3:or med 
delvis inglasad balkong och rymliga 4:or. 
BOSTÄDER: 91 lgh, 1–4 rok.
riksbyggen.se/aftonfalken

Mer än en 
bostad
UPPSALA – BRF SAGAN

Med nära anslutning till nya arenaområdet
och Gränby park planerar vi bostäder med en
hög grundstandard anpassat för både unga
och gamla, stora som små familjer. Riksbyggen 
bygger alltid bostäder med klimatsmarta val 
som värmeväxlare och miiljövänliga material- 
och produktval. I Brf Sagan har lägenheterna 
genomgående ekparkettgolv, fin köksinred-
ning från Vedum och i badrummen är det klin-
kergolv och kaklade väggar, med miljövänliga 
snålspolande duschar. Försäljning pågår.
BOSTÄDER: 112 lgh, 2–4 rok
riksbyggen.se/sagan

Bostäder för alla 
JÄRFÄLLA – JAKOBSBERGS CENTRUM

I Jakobsbergs Centrum bor du med ett strå-
lande läge nära skolor, kaféer, restauranger, 
butiker, biograf, simhall och gym. Pendeltågs-
stationen och bussterminalen ligger strax intill. 
Vill du ut i naturen finns både vatten, skog och 
ängar kring Järvafältets naturreservat.  
Här planerar Riksbyggen bostäder för alla. 
Unga som gamla, stora som små familjer.

BRF RIDDARPARKEN

BOSTÄDER: 159 lgh, 1–4 rok
riksbyggen.se/jakobsberg

BONUM BRF RUSTNINGEN

BOSTÄDER: Cirka 37 lgh, 2–4 rok
bonumseniorboende.se/rustningen

Bostadsrätter i Bohus
ALE, BOHUS – BRF SKÅRDAL

I Bohus ska man bo för att ha nära till allt – till 
naturen, till kommunikationer. Här planerar 
vi 36 nya bostäder med preliminär säljstart i 
februari 2017. Inflyttning kan ske från  
kvartal 1 2019. 
BOSTÄDER:  36 lgh, 2–3 rok
riksbyggen.se/skardal

Nytt på historisk mark
ESKILSTUNA – BRF LOKOMOTIVET

En ny spännande del av Eskilstuna växer nu fram 
– Västra Munktellstaden. Här planerar vi för  
40 toppmoderna bostäder med närhet till bad-
hus, sportaktiviteter, kulturevents, museer och 
god mat. Planerad säljstart vår/sommar 2017.
BOSTÄDER: 40 lgh 1–4 rok
riksbyggen.se/lokomotivet

FLER NYA BOSTÄDER

Välkommen     

Nya bostäder
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På Stationsområdet i Växjö planerar Riksbyggen för 
ett kringbyggt, intimt bostadskvarter nära shop-
ping och kommunikationer.

Fler nya bostäder

Planerat 
SYD

 • HELSINGBORG,  Oceanhamnen,  
cirka 50 lgh. 
riksbyggen.se/oceanhamnen

 • LUND,  Brf Solkatten, 23 radhus i 2–3 plan.  
riksbyggen.se/solkatten 

 • MALMÖ,  Davidhallstorg, cirka 150 lgh.  
riksbyggen.se/davidshall
MALMÖ,  Västra Hamnen, Kv Upptäckaren, 
cirka 140 lgh.  
riksbyggen.se/upptackaren

 • VELLINGE,  Herrestorp, 49 lgh.  
riksbyggen.se/herrestorp 

 • HÖGANÄS,  BONUM  Julivallen, 53 lgh. 
bonumseniorboende.se/julivallen
 • KÄVLINGE,  BONUM  Brf Kilen, 52 lgh, 2–4 rok.  
bonumseniorboende.se/kilen 
 • VELLINGE,  BONUM  Vellinge,  
cirka 50 lgh, 2–4 rok.  
bonumseniorboende.se/vellinge 
 • ÄNGELHOLM,  BONUM  Angela, 52 lgh.  
bonumseniorboende.se/angela
 • ÅKARP,  BONUM  Brf Alunda, 32 lgh, 1–4 rok.  
bonumseniorboende.se/alunda

STOCKHOLM/UPPLAND

 • JÄRFÄLLA, JAKOBSBERGS CENTRUM   
Brf Riddarparken, 155 lgh, 1–4 rok. 
riksbyggen.se/jakobsberg

 • HUDDINGE,  Hälsovägen Flemingsberg,  
cirka 200 lgh.  
riksbyggen.se/flemingsberg 

 • KIRUNA,  Brf Fjällvyn, 47 lgh. 
riksbyggen.se/fjallvyn

 • NORRTÄLJE,  Norrtälje hamn, cirka 100 lgh. 
riksbyggen.se/norrtaljehamn

 • SKELLEFTEÅ,  Kapella 11, cirka 120 lgh.  
riksbyggen.se/skelleftea

 • SKELLEFTEÅ,  Strömsör etapp 1, cirka 35 lgh. 
riksbyggen.se/stromsor

 • SOLLENTUNA,  Väsjön, 450 lgh.  
riksbyggen.se/vasjon 

 • STOCKHOLM,  Högdalen, 55 lgh, 2–4 rok 
riksbyggen.se/hogdalen

 • STOCKHOLM,  Brf Djurgårdsvyn, 50 lgh.  
riksbyggen.se/nds

 • STOCKHOLM,  Brf Tranebergsängen,  
48 lgh. riksbyggen.se/traneberg 

 • TÄBY,  Nya Täby Park.  
riksbyggen.se/amfiteatern  
riksbyggen.se/cykelverkstaden 
riksbyggen.se/parkliv  
bonumseniorboende.se/boulevarden

 • UPPLANDS VÄSBY,  Brf Ljuspunkten,  
95 lgh, Steg Ett.  
riksbyggen.se/ljuspunkten-vasby

 • UPPSALA,  Brf Takträdgården,  
74 lgh, 1–2 rok.  
riksbyggen.se/taktradgarden 

 • UPPSALA,  Brf Aftonfalken, 91 lgh, 2–4 rok. 
riksbyggen.se/aftonfalken

 • VALLENTUNA,  Åby Ängar, Brf Entrén,  
75 lgh, 1–2 rok. 
riksbyggen.se/entren

 • JÄRFÄLLA, JAKOBSBERGS CENTRUM  

BONUM  Brf Rustningen, cirka 37 lgh. 
bonumseniorboende.se/rustningen
 • NORRTÄLJE,  BONUM  Norrtälje hamn,  
cirka 50 lgh. 
bonumseniorboende.se/norrtalje
 • SIGTUNA,  BONUM  Brf Trollberget, 80 lgh.  
bonumseniorboende.se/trollberget
 • UPPLANDS VÄSBY,  BONUM  Brf Orangeriet.  
bonumseniorboende.se/orangeriet 

VÄST 

 • GÖTEBORG,  Brf Slottsberget 3, cirka 75 lgh.  
riksbyggen.se/slottsberget3

 • GÖTEBORG,  Brf Selma Lagerlöfs torg,  
75 lgh. riksbyggen.se/selma2

 • GÖTEBORG,  Björlanda Skra Bro,  
radhus och lgh.  
riksbyggen.se/bjorlanda

 • GÖTEBORG,  Masthuggskajen,  
nytt bostadsområde.  
riksbyggen.se/masthuggskajen

 • GÖTEBORG,  Marconigatan,  
bostads– och hyresrätter.  
riksbyggen.se/marconi
GÖTEBORG,  Brf Munkebäcksäng,  
79 lgh, 1–4 rok.  
riksbyggen.se/munkebacksang

 • HALMSTAD,  Brf Landgången, cirka 50 lgh, 
40–90 kvm, säljstart hösten 2017 
riksbyggen.se/landgangen

 • JÖNKÖPING,  Brf Prostkvarnen, cirka 40 lgh, 
säljstart hösten 2017 
riksbyggen.se/prostkvarnen

 • KARLSTAD,  Sommarro 4,  
11 villor i tre olika utföranden.  
riksbyggen.se/sommarro4

 • KONGAHÄLLA,  Brf Murgrönan,  
60 lgh.  
riksbyggen.se/murgronan

 • MÖLNDAL,  Stensjövillan 3 
20 villor med äganderätt. 
riksbyggen.se/stensjovillan3 

 • MÖLNDALS INNERSTAD,  Brf Tigeröga 
26 lgh, 1–2 rok. 
riksbyggen.se/tigeroga

 • PARTILLE,  Brf Kronhöjden, 74 lgh, 1–4 rok.  
riksbyggen.se/kronhojden

 • UDDEVALLA,  Brf Guldpennan,  
47 lgh, 2–4 rok.  
riksbyggen.se/guldpennan
 • GÖTEBORG, HÖGSBO,  BONUM  Brf Guldmyntet,  
60 lgh.  
bonumseniorboende.se/guldmyntet
 • GÖTEBORG,  BONUM  Brf Munkebäckslund,  
66 lgh, 2–4 rok. Säljstart hösten 2017.  
bonumseniorboende.se/munkebackslund
 • GÖTEBORG,  BONUM  Selma Lagerlöfs torg,  
70 lgh.  
bonumseniorboende.se/selma
 • JÖNKÖPING,  BONUM  Brf Villa Byslätt,  
cirka 40 lgh, cirka 50–110 kvm.  
Säljstart hösten 2017.  
bonumseniorboende.se/villabyslatt
 • KONGAHÄLLA,  BONUM  Brf Blåregnet, 50 lgh.  
bonumseniorboende.se/blaregnet

ÖST

 • ESKILSTUNA,  Brf Lokomotivet, 40 lgh.  
riksbyggen.se/lokomotivet

 • KALMAR,  Fredriksskans, 77 lgh.  
riksbyggen.se/fredriksskans

 • NORRKÖPING,  Fängelset, 50 lgh.  
riksbyggen.se/fangelset

 • NORRKÖPING,  Inre Hamnen, cirka 50 lgh. 
riksbyggen.se/inrehamnen

 • NYKÖPING,  Brf Violroten, 36 lgh, 2–4 rok. 
riksbyggen.se/violroten

 • VÄSTERÅS,  Brf Bryggargården,  
40 lgh, 1–4 rok.  
riksbyggen.se/bryggargarden

*NYHETER OM HEM OCH BOSTÄDER
Nya bostäder

*HÄR VILL DU LEVA OCH BO

 • VÄSTERÅS,  Brf Eldtickan (StegEtt),  
38 lgh, 1 rok.  
riksbyggen.se/eldtickan

 • VÄSTERÅS,  Brf Sundemans Etta (StegEtt),  
30 lgh, 2 rok.  
riksbyggen.se/sundemansetta

 • VÄSTERÅS,  Brf Kornknarren, 46 lgh. 
riksbyggen.se/kornknarren

 • ÖREBRO,  Brf Hangaren, cirka 60 lgh, 1–4 rok. 
riksbyggen.se/hangaren

 • KALMAR,  BONUM  Brf Monte Cavallo,  
cirka 30 lgh.  
bonumseniorboende.se/montecavallo
 • SÖDERKÖPING,  BONUM  Brf Elritsan,  
30 lgh. bonumseniorboende.se/brfelritsan
 • VÄSTERÅS,  BONUM  Brf Sundemans backe,  
60 lgh, 2–4 rok.  
bonumseniorboende.se/sundemansbacke
 • VÄSTERÅS,  BONUM  Brf Björkgläntan,  
52 lgh, 1–3 rok.  
bonumseniorboende.se/bjorkglantan

Försäljning pågår 
SYD

 • MALMÖ,  Hyllie, Brf Cortado, cirka 160 lgh.  
riksbyggen.se/hyllie 

 • MALMÖ  Limhamn, Brf Aqua på Ön, 64 lgh.  
riksbyggen.se/aqua 

 • BÅSTAD,  BONUM  Brf Aromabacken, 32 lgh.  
bonumseniorboende.se/aromabacken  
 • MALMÖ LIMHAMN,  BONUM  Brf Vågmästaren, 
50 lgh, 1–4 rok. 
bonumseniorboende.se/vagmastaren

STOCKHOLM/UPPLAND

 • BROMMA,  Brf Vingården, 89 lgh, 2–5 rok.  
riksbyggen.se/vingarden  

 • HANINGE,  Brf Framsidan, 122 lgh, 1–2 rok.  
riksbyggen.se/framsidan 

 • JÄRFÄLLA,  Brf Brandstationen,  
111 lgh, 1–6 rok.  
riksbyggen.se/brandstationen 

 • JÄRFÄLLA,  Brf Parken, 22 lgh, 2–4 rok.  
riksbyggen.se/parken 

 • TYRESÖ,  Brf Steget, 72 lgh.  
riksbyggen.se/steget

 • UPPSALA,  Brf Sagan, 112 lgh, 2–4 rok.  
riksbyggen.se/sagan

 • UPPSALA,  Brf Åsikten Södra 1,  
78 lgh, 1–5 rok.  
Planerad inflyttning vinter 2018/2019.  
riksbyggen.se/asiktensodra1

VÄST 

 • ALE, BOHUS,  Brf Skårdal, 36 lgh, 2–3 rok.  
riksbyggen.se/skardal

 • VÄNERSBORG,  Korseberg park,  52 lgh.  
riksbyggen.se/korsebergpark

 • MÖLNDALS INNERSTAD,  Brf Grandalia 
69 lgh, 1–4 rok i Framtidens Mölndal. 
riksbyggen.se/grandalia

 • MÖLNDAL CENTRUM,  BONUM  Brf Rosenrot,  
2–4 rok. bonumseniorboende.se/rosenrot 

ÖST

 • LINKÖPING,  Brf Rosenhäll, 35 lgh.  
riksbyggen.se/rosenhall

 • NORRKÖPING,  Brf Karlavagnen,  
51 lgh, 2–4 rok.  
riksbyggen.se/karlavagnen

 • SALA,  Brf Silvergruvan,  
23 lgh, 2–3 rok.  
riksbyggen.se/silvergruvan

 • VÄSTERVIK,  Brf Skeppsbrokajen,  
34 lgh, 2–4 rok.  
riksbyggen.se/skeppsbrokajen

 • VÄSTERÅS,  Brf Slätpricken,  
90 lgh, 1–7 rok.  
riksbyggen.se/slatpricken
VÄXJÖ,  Brf Lokstallet,  
136 lgh, 1–5 rok.  
riksbyggen.se/lokstallet

 • ÖREBRO,  Brf Dubbelbeckasinen,  
30 lgh, 2–4 rok.  
riksbyggen.se/dubbelbeckasinen

 • NORRKÖPING,  BONUM  Brf Furuhöjden,  
48 lgh, 2–4 rok.  
bonumseniorboende.se/furuhojden
 • ÖREBRO,  BONUM  Brf Pepparmyntan,  
47 lgh, 2–5 rok.  
bonumseniorboende.se/pepparmyntan

Nyproducerade hyresrätter
SYD

 • LUND,  Källby Vall, 114 lgh 
riksbyggen.se/kallbyvall

 • MALMÖ,  Kalkbrottet i Limhamn, 166 lgh 
riksbyggen.se/kalkbrottet

ÖST

 • LINKÖPING,  Skarpan, cirka 150 lgh 
riksbyggen.se/skarpan

 • NORRKÖPING,  Nya Parken Allé,  
inflyttningsklara lgh 
riksbyggen.se/nyaparkenalle

STOCKHOLM/UPPLAND

 • BROMMA,  Beckomberga,  
77 studentlgh 
riksbyggen.se/beckomberga

 • KUNGSÄNGEN,  Tibbleängen, 133 lgh 
riksbyggen.se/tibbleangen

 • VÄSTERHANINGE,  Ribby ängar,  
232 lgh 
riksbyggen.se/ribbyangar

Planerade nyproducerade 
hyresrätter
SYD

 • MALMÖ,  Hyllie,  
70 lgh  
riksbyggen.se/hyllie-malmo

 • MALMÖ,  Spårvägen i 
Norra Sorgenfri,  
cirka 50 lgh 
riksbyggen.se/ 
sparvagen

 • LUND,  Källby Gärde, 
114 lgh 
riksbyggen.se/ 
kallbygarde

ÖST

 • KALMAR,  Fredriks-
skans, 45 lgh 
riksbyggen.se/ 
fredriksskans

VÄST

 • GÖTEBORG,  Lind-
holmshamnen,  
250 lgh 
riksbyggen.se/lindholmshamnen

STOCKHOLM/UPPLAND

 • STOCKHOLM,  Högdalen, Valvankaret, 82 lgh 
riksbyggen.se/valvankaret

 • UPPSALA,  Senapsfabriken, 454 lgh 
riksbyggen.se/senapsfabriken

 • UPPSALA,  Lilium i Nyby,  
cirka 325 lgh 
riksbyggen.se/lilium

 • VALLENTUNA,  Åby Ängar, Tegelslagaren,  
cirka 157 lgh 
riksbyggen.se/tegelslagaren

 • VALLENTUNA,  Åby Ängar, Tegelmästaren, 
160 lgh 
riksbyggen.se/tegelmastaren

 • VÄRMDÖ,  Gustavsberg, Porslinskvarteren, 
119 lgh 
riksbyggen.se/porslinskvarteren

Andra kvarteret vid Masttorget i Västra Hamnen i 
Malmö, Kv Upptäckaren, blir ett StegEtt-hus med 
1:or och 2:or, townhouse och stadsradhus.

Nyfiken   
på någon  
av våra  
bostäder? 
ANMÄL INTRESSE  för 
att köpa ny bostad 
på hemsidan för  
respektive bostads-
projekt eller sök  
i ett område på   
www.riksbyggen.se/
bostad.  
Du når Riksbyggen 
på 0771-860 860 
dygnet runt.
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I Bonum Brf Orangeriet i Upplands Väsby är lägen-
heterna öppna och flexibla med bland annat tröskel -
fria rum och stor balkong eller uteplats.

Vid Munkebäckstorg i Göteborg bygger Riksbyggen 
på historisk mark i en lugn och populär stadsdel.
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Tv-serien Bron är en fram-
gång över stora delar av värl-
den. Sista säsongen spelas 
nu in i ett av Riksbyggens bli-
vande bostadshus i Malmö.

TV  Bron har sedan starten 
2011 sålts till 160 länder 

och belönats med många pre-
stigefulla tv-utmärkelser.

Inför fjärde – och sista – 
säsongen letade produktions-
bolaget Filmlance efter en 
inspelningsplats i Malmö och 
hittade det tidigare polishuset 
på Davidshallstorg.

– När de fick reda på att 
vi i Riksbyggen hade köpt 
huset för att omvandla det till 
bostäder, kontaktade de oss. 
Efter flera besök konstatera-
de de att miljön skulle passa 
perfekt in i tv-serien, berät-
tar Emil Nilsson, Riksbyggens 
projektledare för Neo Davids-
hall, som bostadsprojektet 
heter. 

NÄR DET STOD KLART  att inspel-
ningen inte skulle störa Riks-
byggens omvandling av det 
gamla polishuset, började 
produktionsbolagets nog-
granna förberedelser för två 
olika inspelningsperioder – 
den första i februari och den 
andra nu i maj.

Vilka scener som spelas in 
i huset, och hur det påverkar 
handlingen i de åtta avsnitten 
som ska sändas i SVT under 
2018, är omgärdat av stort 
hemlighetsmakeri.

Det enda Emil Nilsson kan 
avslöja är att han har erbjudits 
en statistroll.

– Jag tackade vänligt men 
bestämt nej, konstaterar han.

Parallellt med  tv-inspel-
ningen kommer Riksbyggen 
att genomföra en stor miljö-
sanering av huset som upp-
fördes i början av 1930-talet 

och till delar är kulturminnes-
märkt.

NÄR OMBYGGNADEN  är klar 
kommer det gamla polis- 
huset att bestå av omkring 
130 lägenheter, vanliga 
bostadsrätter i en förening.

– Davidshall ligger i hjärtat 
av Malmö, nära gågatan som 
har livlig handel och cityliv, 
men är samtidigt lite avsides, 
säger Emil Nilsson.

Datum för säljstart av Neo 
Davidshall är inte beslutat 
ännu.

FÖRMÅN HOS FONUS OCH 
FAMILJENS JURIST

ERBJUDANDE  Alla som bor i bostäder som förval-
tas av Riksbyggen, är medlem i Riks-

byggen Förtur eller är anställd i Riksbyggen får 
rabatt hos Fonus vid begravning och köp av grav-
sten. Mer information hittar du på www.fonus.se/
om-fonus/medlemmar/medlemserbjudande

Dessutom får du rabatt hos Familjens jurist om 
ditt besök bokas här: www.familjensjurist.se/
boka-tid/medlem

 Bor du i Östergötland eller i Västerviks eller 
Tranås-Anebys kommuner hittar du mer informa-
tion om erbjudandena på www.fonusost.se

Bron i Riksbyggens hus
Tv-succén flyttar in i gamla polishuset

GE BORT EN PRESENT 
MED FÖRTUR
TIPS  Med Förtur samlas poäng 

varje vecka och med poängen 
säkras en bra plats i kön när Riks-
byggen släpper nya bostäder till för-
säljning. Att vara med är enkelt och 
billigt. För bara 200 kronor om året 
ökar möjligheten att hitta en dröm-
bostad i framtiden. 

Anmäl dig själv, eller någon du vill 
ge möjlighet till förtur till en nypro-
ducerad bostad, på riksbyggen.se/
fortur. Där kan du också skriva ut ett 
gåvobevis.

4 453
Så många hyres- och bostads-
rätter hade Riksbyggen i pro-
duktion under 2016 jämfört 
med 3 687 under 2015. Det är 
den högsta bostadsproduktio-
nen Riksbyggen har haft under 

de senaste decennierna.

Riksbyggen byter 
från plusgiro till 
bankgiro
NYHET  Från och med avierna som 

betalas i slutet av maj och 
gäller avgiften för juni, kommer alla 
avgifts- och hyresbetalningar till 
Riksbyggen att göras till ett nytt 
bankgiro-nummer i stället för till 
det tidigare plusgiro-numret. 
Som kund måste du vara noga 
med att ange korrekt bank giro 
nummer, skriva rätt 
OCR-nummer och att upp-
datera Riksbyggen som 
betalningsmottagare i din 
internetbank.

Saga Norén (Sofia Helin) och 
 Henrik Sabroe (Thure Lindhardt)  
i fjärde säsongen av Bron.

LÄS MER  om Riksbyg-
gens årsbokslut 2016 
på riksbyggen.se/
press-och-nyheter.  
Sök på årsbokslut. 

Möjligheternas kö
SERVICE  Sedan den 18 april har Riksbyggen 

gått över till aktiv köhantering, vil-
ket innebär att du via webben anmäler 
intresse för köplatser i din förening och får 
erbjudanden via e-post. Läs mer på:
riksbyggen.se/kampanjer/aktivko

Öppet hus
*VÄLKOMMEN TILL RIKSBYGGENS VÄRLD

t

Från tillverkning till installation.

- Svensktillverkat sedan 1986

Dalaslingan 3, Trelleborg  
Telefon 0410-135 15

 Vi tar hand om Er fönsterentreprenad. 
30-ÅRS

JUBILEUM

Fabriksförsäljning av energimärkta

fönster och fönsterdörrar

år
30

Vi installerar era 
fönster med egen 
personal.

Vi servar och underhåller alla 
typer av fönster.

Vi lagerför reservdelar från de 
flesta ledande leverantörerna

Fönsterfabriken fyller 30 
år och firar hela året med 
specialerbjudande.

Basic Unit skapar en god inomhusmiljö 
både i hemmet och på kontoret. Den löser snabbt
problem med besvärande lukter, tobaksrök, mögel
och mögellukt, bakterier och virus.

AirCare tar effektivt bort dåliga lukter 
i soprum, källare, trapphus och toaletter. Den renar
luften, förhindrar mögel- och bakterietillväxt, är 
enkel att installera samt kräver ytterst lite underhåll.

REN LUFT ÖVERALLT

På www.biozone.se hittar du alla våra produkter och inköpsställen. Tel 08-128 950 00

Höj- och sänkbart
BALKONGSKYDD
Finns i glasfiber, markisväv, korrugerad 
och glasklar plast. Ring 013 - 14 80 37 
för återförsäljare nära dig!

BALKONGSKYDD AB

Garnisonsv. 20, Linköping
www.balkongskydd.se

08–604 97 00 • 0500–45 97 00 
hemkomfort.se

Radon 
 syns hörs luktar inte

Är Era brunnar säkra?

Om inte, montera fallskydd och Ni har en säker brunn.
Ordningslagen kräver säkra brunnar.

Vi ger oss inte förrän alla brunnar är säkrade.

Tel 016-962 71 / 070-665 89 33 
www.isp-prod.com
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Prima primörer
M  sommaren!

Mat
*ENKELT ATT LAGA FÖR MÅNGA

Med våren kommer de första primörerna. Lägg dem i en ljuvlig buljong 
och njut tillsammans med rimmad kyckling. Lättlagad mat för många.

recept Mia Gahne foto Stefan Wettainen

Vegotips!
Använd grönsaksbuljong  

i stället och byt ut  
kycklingen mot svamp 

(behöver inte  
rimmas).

Lyxtips!
Riv lite färsk tryffel  

över buljongen.

Pot-au-feu med rimmad 
kyckling och grönt
6 portioner, 30 minuter  
+ 5 timmars rimning

Otroligt fräsch och god rätt med allt i ett. 
Lårfilé är mycket saftigare än bröstfilé.

•• 1/2•dl•salt
•• 1•∏•l•vatten
•• några•kvistar•färsk•timjan
•• 4•vitlöksklyftor
•• ca•1•kg•kycklinglårfiléer
•• 12•dl•grönsaks-•eller•hönsbuljong
•• 1•dl•torrt•vitt•vin
•• valfri•mängd•färska•primörer,•exem-
pelvis•morötter,•sockerärter,•knipp-
lök,•sparris,•rädisor,•spetskål

•• 2•tsk•maizena
•• 2•dl•crème•fraiche
•• färska•örter,•exempelvis•basilika,•
körvel,•gräslök,•persilja

Koka upp salt och vatten tillsammans 
med timjan och tre skalade vitlöksklyftor 
skurna i bitar. Låt svalna. Lägg i kyck-
lingen och låt ligga och rimma i minst fem 
timmar i kylskåp (över natten är smart). 
Ta upp och torka av.

Koka upp buljong och vin i en kastrull, 
lägg i kycklingen och låt filéerna sjuda 
tills de är genomkokta. Beräkna samti-
digt ungefär hur lång koktid de olika 

grönsakerna har och lägg i dem därefter.
Sila sedan buljongen i en annan kastrull. 

Blanda ut maizena med lite kallt vatten 
och häll ner i buljongen som får koka upp 
på nytt.

Skala och hacka den sista vitlöksklyftan 
och mixa tillsammans med crème fraiche, 
lite salt och färska örter. Häll ner i bul-
jongen, rör om ordentligt och låt alltihop 
bli varmt.

Skiva gärna de största kycklingbitarna 
diagonalt, lägg ner i buljongen tillsam-
mans med grönsakerna. Servera i djupa 
tallrikar med ett gott bröd till.

Lantbröd med rosmarin
2 bröd, 2 1/2 timme

•• 50•g•jäst
•• 5•∏•dl•ljummet•vatten
•• cirka•∏•dl•olivolja•+•1•msk•extra•oliv-
olja

•• 1–2•tsk•salt
•• 2•dl•havregryn
•• cirka•12–13•dl•vetemjöl•special
•• flingsalt
•• färsk•rosmarin

Smula jästen i en bunke och rör ut med lite 
av degspadet. Tillsätt all vätska, ungefär 
en halv deciliter olivolja och vanligt salt.

Häll sedan i havregryn och rör om. Till-
sätt mjölet lite i taget och arbeta ihop till 

en smidig, fast deg som är ganska tung 
och släpper bunken. Ta mer mjöl om det 
behövs. Knåda längre än du tror! 

Häll i en skvätt olivolja och vänd runt 
degen. Låt jäsa under handduk i en 
timme.

Dela degen i två delar. Vrid till avlånga 
längder och lägg upp på bakplåtspappers-
klädd plåt. Låt jäsa under bakduk i cirka 
45 minuter.

Strö över lite flingsalt och tryck ner 
några rosmarinkvistar.

Grädda i 250 grader i 15 minuter eller 
tills brödet fått fin färg. Stäng av ugnen 
och låt det stå i ytterligare 30 minuter, 
 eller tills bröden låter ihåliga när du slår 
på undersidan.

Låt svalna på galler.
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Vi gratulerar 
 följande pris- 
tagare i Krysset  
nr 1 2017
Monika Bengtsson, Ljungbyhed
Nan Lehman, Järfälla
Jouko Lehtiranta, Skövde
Anita Ekfeldt, Norrköping
Egon Christoffersson, Helsingborg
Elisabet Gustafsson, Östersund
Crister Rönnerdahl, Örebro
Lille-Mor Grahn, Oxelösund
Kent Andersson, Västerås
Cilla Bergman, Västra Frölunda

Lösning till kryss nr 1 2017

*Vinn en designad picknickfilt i storlek 120�150 centimeter. 
Pläden är av mjuk fleece, vadderad och med plastad  
vattenavvisande baksida. Axelrem för att lätt kunna ta 
den med. Lista ut från vilken sida i tidningen som följande 
mening är hämtad:

Skriv vilken sida du fann meningen på, namn och adress 
och skicka till: Vi Media AB, Öppet hus, Box 2052 ,103 12 
Stockholm och märk kuvertet ”Finn & vinn”. Eller mejla till 
oppethus@riksbyggen.se. Skriv ”Finn & vinn” i ämnesraden.

Sänd din lösning senast  
den 22 maj 2017 till:  
Vi Media AB, Öppet hus,  
Box 2052 ,103 12 Stockholm och 
märk kuvertet ”Krysset”. Eller  
mejla ditt svar till oppethus@
riksbyggen.se. Skriv ”Krysset” 
i ämnesraden. 
Vi lottar vinnare bland de rätta 
lösningarna. 10 kryssvinnare 
belönas med två Trisslotter var. 
Lycka till!

I våra kulturmiljöer har 
 ingenting skett av en slump.”

Finn & vinn

Krysset

Senast den 22 maj 2017 vill vi ha ditt svar.  
Vi lottar vinnare bland dem som har skickat in 
rätt lösning. 5 vinnare belönas med var sin  
picknickfilt. Lycka till!

Det rätta svaret i förra Finn & vinn var sidan 32. 
Även sidan 33 godkänns då samma mening 
förekom i en rubrik på denna sida. Vi gratulerar 
följande vinnare som får var sitt kakfat:
Pia Rehn, Surahammar
Stig Eriksson, Mjölby
Elisabeth Nyström, Farsta
Birgitta Hermansson, Trollhättan
Mats Kärem, Mörlunda
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PERGOLA PRISMA TILLSAMMANS MED MÖBELSERIEN BOTAN
Med integrerad LED-belysning

www.blidsbergs.se

VARFÖR BYTA
HELA KÖKET?

Vi byter luckor och lådor på alla kök,
snällt mot både plånbok och miljö.

BOKA ETT
GRATIS HEMBESÖK
för att se möjligheterna med ditt kök

Via telefon eller webben

Byt från luckor till mjukstängande lådor
Byt till nya bänkskivor

Ta vara på utrymmet med 
våra sma ta lösningar

0346 - 834 44
www.norddesign.se

Vi har återförsäljare i hela Sverige

Med vår smarta köksrenovering får ditt kök inte bara 
nytt utseende. Du har även möjlighet att välja till moderna 
lösningar som grytlådor, diskbänksutdrag, källsortering mm.

r

från gammalt till nytt

SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1980



”Det vore roligt om 

YRSA BLOMKVIST
Bor i Bonum bostadsrättsföreningen Alba i Helsingborg.

till mig”
välkomna
”Alla är

Vad är hem för dig?
– Det är där jag och min man Jan 

bor.
Hur har du bott tidigare?

– I 16 år bodde vi i en pytteliten lä-
genhet i Sète i Frankrike. Två små 
rum med glasväggar ut mot havet, 
himlen och horisonten. Jag har svårt 
att klara mig utan havet.
Varför flyttade ni tillbaka till Sverige?

– Min man blev rullstolsburen och 
lägenheten i Frankrike var inte opti-
mal. Våra barn tjatade på oss att flytta 
hem. 
Vad tycker du bäst om med ert hem?

– Vi har ett stort och ljust vardags-
rum med en härlig balkong som går 
längs med två sidor av lägenheten. Vi 
trivs jättebra.
Vad tycker du om dina grannar?

– De är jättegulliga. Varje tisdag  
eftermiddag ses vi i gemensamhets-
lokalen, dricker kaffe, äter kakor och 
småpratar.
Vilka är lyckligaste stunderna i ert hem?

– Det är när barnen och barnbarnen 
hälsar på. 
Favoritplatsen i ert hem?

– Jag sitter ofta vid matbordet och 
läser eller jobbar med datorn, beta-
lar räkningar, släktforskar eller håller 
kontakt med våra vänner i Frankrike.
Vad skulle du vilja ändra på i er lägen-
het?

– Jag skulle flytta alla eluttag en 
halvmeter upp. Jag har proteser i 
båda knäna och höfterna och ”cement” 
i ryggraden, så jag har svårt för att 
böja mig.   
Vad tar du med dig om det börjar 
brinna?

– Mina fotoalbum. Jag har fotogra-
ferat sedan jag var 12 år. Nästa år fyl-
ler jag 80.
Vem skulle du önska ringde på din dörr?

– Alla är välkomna till mig.  F
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Råd & Rön, Box 38001, 100 64 Stockholm, tel: 08-674 43 10.
Prenumerationsfrågor: Kundtjänst 08-799 62 23. Priset gäller nya prenumeranter t o m 11 augusti 2017 och endast inom Sverige.

Namn:

Adress:

Postnr:                      Ort:

Telefon:

E-post

SVARSPOST
20484529
831 18 Östersund

ROR482

FRANKERAS EJ. 
MOTTAGAREN 

BETALAR  
PORTOT.

✘ Ja tack! Jag vill prova Råd & Rön och får 3 nr för bara 45 kr. 
Jag får dessutom tillgång till alla tester på www.radron.se. 
Efter dina provnummer upphör prenumerationen. (Ord lösnrpris är 165 kr).

Du kan även beställa på internet: www.radron.se/oppethus2 
Ange en mailadress och få dina inloggningsuppgifter direkt.

Alltid på konsumentens sida.

c/o Pressdata AB

För dig som  
vill ha koll!

Prova Råd & Rön –  3 nr av tidningen  
+ tillgång till vår webb med alla tester!

Råd & Rön, Box 38001, 100 64 Stockholm, tel: 08-674 43 10.
Prenumerationsfrågor Kundtjänst 08-799 62 23. Priset gäller nya 
prenumeranter t o m 11 augusti 2017 och endast inom Sverige.

45:-
3nr

för bara

SPARA
120 KR!

 Missa inte!   Aktuella tester av tvättmaskiner, diskmaskiner,  
dammsugare, robotgräsklippare och LED-lampor på vår webbsida.

RB
82

67

Bo
nu

m

SV
AR

SP
O

ST
20

54
58

03
11

0 
00

 S
to

ck
ho

lm

Fr
an

ke
ra

s e
j 

Bo
nu

m
 b

et
al

ar
  

po
rt

ot

Portot  
betalt

De
n 

rä
tta

 b
al

an
se

n 
    

m
el

la
n 

pr
iv

at
liv

 o
ch

 g
em

en
sk

ap

POSTTIDNING

Riksbyggen Kungsbron 21, 111 22 Stockholm


