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REDAKTÖREN

Välkommen in
Söndagen den 24 april är det dags för vårens
stora visningsdag. Håll gärna utkik på
riksbyggen.se och bonumseniorboende.se,
som för övrigt har fått en välbehövlig uppdatering både utseendemässigt och funktionellt.
Många surfar idag i mobilen och de nya
webbarna visas på det sätt som passar bäst
för den skärm du använder. Berätta gärna
vad du tycker!
I det här numret av Moderna hem testar vi
också en ny design och nytt upplägg för tidningen. Bland annat har sidorna med kortfakta
om våra projekt blivit färre – istället hoppas vi
att du surfar in på vår nya webb, där du alltid
hittar aktuell information om våra bostäder
i hela landet.
De reducerade projektannonserna har lämnat
mer utrymme åt redaktionellt material. I det
här vårnumret kan du bland annat ta del av

initierade experttips från ett inredningsproﬀs,
läsa om stadsutvecklingen i Nacka och
Västerås, och sist – men absolut inte minst
– få en inblick i landets mest innovativa
bostadsprojekt, Brf Viva i Göteborg.
Missa inte heller vår favorithollywoodfru Maria Montazami, som berättar om sin
renovering hemma i Kalifornien – något av
en helomvändning i inredningsstil.
I och med detta nummer tackar jag
för mig och lämnar över rodret till min
kollega Kristina Hultquist, som är tillbaka
efter föräldraledighet.
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INREDNING: DO’S & DON’TS

Trevlig läsning!

”Få en inblick i landets mest
innovativa bostadsprojekt,
Brf Viva i Göteborg.”

Innehåll
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DO’S & DON’TS

Köket
De flesta köksstilar gör sig bäst om man
ser till helheten. En funkisvilla gifter sig till
exempel inte alltid med ett gammaldags,
lantligt kök. En arkitekt har ju tänkt till,
och det gäller ofta även insidan. Har du
å andra sidan enbart äldre möbler kanske
du istället bör följa den linjen, även med
köksinredningen. Blanda med eftertanke!
Ett kök byts inte ut så ofta och det är bättre
att bryta av med mindre detaljer. Moderna
köks raka linjer går till exempel bra ihop
med guld, mässing, marmor …

FÖR OLIK A RUM
Inredning är något högst personligt och egentligen ﬁnns det inget
som är fel, så länge du själv trivs. Men några välbeprövade knep kan
man ju ändå låna från en expert på området. Kanske till nästa gång
det är dags att ﬂytta eller renovera?
– För att skapa ett harmoniskt hem ﬁnns det några grundprinciper
att luta sig mot, säger Tina Lundblad, inredningskonsult på Victrix.
Hon skapar ett inredningsprogram för Riksbyggens nya bostäder, det
vill säga valmöjligheter och stilar för golv och andra ytskikt.

Inredningskonsulten
Tina Lundblad

Badrummet
Här vill vi ha det trivsamt, men också praktiskt och funktionellt.
Flexibel belysning är viktigt. Är det någonstans man ska ha en
dimmerbelysning så är det här! Kakel och klinker: Tänk noga
igenom om du ska ha favoritkulören på just dem. De lämnas ju
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ofta över till nästa köpare, och de vill kanske inte ha orange.
Färglägg hellre med handdukar och matta. Badrummet
behöver också vara lättstädat. Bra förvaring underlättar,
till exempel sideboards.

5

Sovrummet
Ett rum där vi behöver lugn och
ro kan med fördel ha mycket
textil, som dämpar ljud – kanske till och med fodrade gardiner. Tapeter känns ombonat,
fototapeter ger ett personligt
intryck. Om du ändå vill måla
– välj en lugn och harmonisk
färg. Färg upplevs kraftigare
på större ytor, så välj gärna en
nyans ljusare än den du såg
från början, eller köp en provburk och provmåla. Investera
i en mjuk matta som är skön
att sätta ner fötterna på, samt
en bra säng. Och skippa
arbetshörnan!

B
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PRYLAR & STILAR

A

FÖ R O L I K A RU M

Hallen

Vardagsrummet

Generella tips

Entrén ska uppfylla många funktioner – vara
varm och välkomnande, men samtidigt
inrymma barnens galonisar. Det är ett rum
man passerar, så våga en varm väggkulör eller favorittapet. Undvik vitt, då smuts
lätt stänker upp från skor. Skjutdörrspartier
trollar bort jackor och vantar för ett städat
intryck. En sittbänk med dold förvaring är
en god investering. Undvik parkett till dörren
– välj hellre stora klinkers, linoleum eller en
bra matta för att samla upp grus och smuts.

Eftersträva luft och rymd i möbleringen så
att man kan röra sig fritt – och det gäller
alla rum. Anpassa möblerna efter rummets storlek! En stor soffa gör sig bäst i
ett spatiöst rum. När det gäller färg och
tapeter kan man antingen utgå från favoritmöbler och inredningen i sig, eller först
välja väggfärg och köpa möbler efter det.
Med kulörta väggar är det bra att ha en
linje i inredningen, så det inte blir spretigt.
Neutrala väggar låter istället möblerna
spela huvudrollen.

Blanda inte olika träslag på golv, det kan
ge ett oroligt intryck. Om man valt ek är
det bra att ha det genomgående. Kakel
och klinker är praktiskt, inte minst i entrén.
Håll gärna samma färgskala på klinkersen
i badrummet. Däremot är det trevligt att
variera plattornas storlek mellan rummen.
Alla rum behöver tre sorters belysning:
Allmän-, arbets- och stämningsbelysning.
Exempel på arbetsbelysning är läslampan
i vardagsrummet eller spotlights för sminkning i badrummet.
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Naturinspirerat med gröna toner och
organiska mönster är en av årets
stora trender. Den är nära besläktad
med ännu mer överdådiga former och
material, men vi ser fortfarande även en
hel del av den råa industrialismen.
A. Taklampa Tage, svart med gröna glasglober. 45 cm i diameter.
ca 1 995 kr, Pholc.se. B. Sitt- och förvaringsbänken Klinte för hallen.
Finns i flera storlekar och utföranden. Från 1 840 kr, Folkhemmet.
C. Taklampa Swing Björk i trä, 50 cm i diameter. Ca 1295 kr,
Pholc.se. D. Kuddfodral i bomull med grönt, gult eller antracitgrått
mönster. 50x50 cm. Dold dragkedja. 79:90 kr, HM Home. E. Sitt- och
förvaringsbänk Enter i oljad ek med avtagbar grafitgrå sittdyna. Rek.
pris 6800 kr, Hans K. F. Badrumsmatta i tät bomullsfrotté, 40x60 cm.
Maskintvätt 40 grader. Finns i färgerna turkos, plommon och linne. 99 kr,
Hemtex. G. Fisher Island handdukar och badlakan i högabsorberande
ÖKO-TEX-certifierad bomull. Flera färger, här Aqua. 299 kr, Newport.
H. Serveringsbräda i svart marmor. Stenmönstret i brädan kan variera
från bräda till bräda. Storlek 38x30 cm. 349 kr hos Åhléns.

D
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Sveriges mest innovativa bostads- och stadsutvecklingsprojekt tar snart fysisk form i Göteborg. Här medverkar
forskare, studenter, näringsliv och medborgare i ett
unikt samarbete för ökad hållbarhet.
Text: Eva Jonson 3D-illustrationer: Tomorrow Foto: Kari Kohvakka
Positive Footprint Housing är ett tvärveten-

skapligt kunskapslabb som får praktisk
tillämpning i ett fysiskt demoprojekt – plusenergikvarteret Brf Viva på Guldheden i
Göteborg. Syftet är att bygga mer hållbara
bostadsområden både miljömässigt,
ekonomiskt och socialt sett.
Forskare och studenter ger och får input
från start till mål. Två av forskarna är Anna
Braide Eriksson, konstnärlig lektor och doktorand på Chalmers Arkitektur samt Björn
Andersson, docent och lektor på institutionen
för socialt arbete på Göteborgs universitet.
– Jag har undersökt hur bostaden kan
förändras över tid, förklarar Anna Braide
Eriksson. Dels har jag talat med personer
som bor i lägenhet om hur de använder sin
bostad, dels har mina masterklasser tittat
på hur en flexibel bostad kan fungera,
utifrån olika typer av hushåll.
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Anna Braide Eriksson
och Björn Andersson.
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Rum för hela livet

– Eftersom jag har varit bostadsritande arkitekt vet jag att vi har ett statiskt sätt att se på
bostadsutformning. Genom att kunna förändra sin bostad efter nya förutsättningar, till
exempel skapa ett extra rum, kan människor
bo kvar. Detta kan stärka sociala hållbarhetsfaktorer såsom trygghet och social interaktion.
Björn Andersson har utrett begreppet
social hållbarhet och kommit med synpunkter
på hur det kan tillämpas i Brf Viva.
– En viktig del i socialt arbete är uppsökande verksamhet i bostadsområden. Det går
tillbaka till 70-talet då vi fick en ny sociallagstiftning. Man ville skapa en mer oﬀensiv
socialtjänst som var en aktör i samhällsbygget.
Medborgardialog ingår i den ordinarie
planprocessen, men när man har ambitionen
att utveckla social hållbarhet bör fler kontakter

läggas till. Inför Brf Viva har man talat med
närboende, men också med äldreföreningar
och miljöorganisationer.
– De projektansvariga har satsat
mycket på kommunikation, säger Björn
Andersson. Vissa grupper är svårare att nå
– till exempel boende i hyresrätter. Men
konceptet har väckt nyfikenhet. Via möten,
Facebookgrupper och seminarier har synpunkter kommit in, bland annat om
husens läge i slänten.
– Man har försökt tillmötesgå dem – de
har definitivt påverkat husplaceringen, säger
Björn Andersson.
Bred samverkan

Dialog har varit ett nyckelord även mellan övriga medverkande parter. Förutom

Riksbyggen, Chalmers och Göteborgs universitet deltar bland andra Johanneberg
Science Park, SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut och Göteborgs stad.
– Det är en lärorik process, konstaterar
Anna Braide Eriksson. Här får vi höra de
andras synvinklar och förstå vilka delar som
ingår i en sådan här process. Det är inte alla
bostadsprojekt som har den möjligheten.
Björn Andersson håller med om att det
breda samarbetet, där projektgruppen träffas ungefär en gång i månaden, skapar en
särskild dynamik:
– Att samarbeta med näringslivet är inte
så vanligt inom samhällsvetenskaplig forskning. Här har vi forskare varit noga med
vår roll. Vi tar fram kunskapsunderlag i en
kritisk anda, men är inte marknadsaktörer.

Det synsättet gynnar även Riksbyggen,
som får ett allsidigt underlag.
Resultatet blir alltså bland annat
Brf Viva, som ska uppföras på Guldheden
strax söder om Johanneberg. Stadsdelen
byggdes på 40- och 50-talet och var ett
exempel på den tidens genomtänkta
byggande med samspel mellan stad och
grönområden.
– Med åren har befolkningen åldrats och antalet boende halverats, förklarar
Björn Andersson. Göteborgs stad har därför
beslutat om förtätningar där Viva är ett av
tiotalet projekt på senare år.
Plusenergi och ekosystemtjänster

Viva är ett plusenergihus som ger mer
energi än det förbrukar (exkl. hushållsel).

”Viva är ett plusenergihus som ger mer
energi än det förbrukar.”
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Byggmaterial

Värme och el till fastighet

Hushållsel

* Koldioxidekvivalenter

**Boverkets byggregler

Transporter med bil
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Det möjliggörs av en solcellsanläggning som
producerar el, samt olika slags energilagring.
Tekniklösningar och fönsterplaceringar
har ritats in tidigt och kompromisslöst.
Byggnaderna har också extra tjock isolering.
Men miljömässig hållbarhet är mer än
energi. I PFH/Viva siktar Riksbyggen på
(och över) den högsta klassen i certifieringssystemet Miljöbyggnad – nämligen Guld.
Bland annat värderas marken ur ett ekosystemtjänstperspektiv med ett eget, prisbelönt
verktyg. Målet är att bevara vad naturen ger
och även öka den biologiska mångfalden
genom gröna tak, fågeltorn och återplanterade träd. Gångvägar och uteplatser
anpassas till omgivningen och blir i den
brantare terrängen till svävande trampoliner, spångar och trappor. Byggmaterialen
har lång livslängd och lågt underhållsbehov.
Det blir 132 lägenheter, 1–5 rok mellan
30 och 109 anpassningsbara kvadratmeter.
Det går att köpa 72 kvm och själv bestämma
om det ska vara två, tre eller fyra rum och
kök. Här ryms allt från miniettor till etagelägenheter och villainspirerade takvåningar.
Prisvärt för unga

– Vi har en bostadssegregation i Sverige
och det är önskvärt att det byggs lägenheter
som är tillgängliga för fler grupper än idag,
säger Björn Andersson. Med Viva vill man
ta ett steg framåt – bland annat genom att
Riksbyggen reserverar några av de minsta
ettorna till yngre människor, för en insats

om 95 000 kr.
De aktuella lägenheterna ska säljas till
personer mellan 18 och 30 år och kan bara
säljas vidare enligt samma kriterier. Priset
regleras i stadgarna. Det går alltså inte att
göra ”klipp” på dem. De boende blir fullvärdiga medlemmar i brf Viva och får
tillgång till alla föreningens faciliteter.
Social hållbarhet handlar mycket om att
kunna påverka, skapa gemensam nytta och
samverka med omgivningen. Det går hand
i hand med såväl miljömässig som ekonomisk hållbarhet, där man i stor utsträckning
delar utrymmen och saker med varandra.
I Brf Viva finns bland annat central skrivare, distansarbetsplatser med skrivbord
och Wi-Fi, orangeri, växthus, odlingslotter, livsrum (extra vardagsrum), fordonspool
(elcykel, bilpool, lätta elfordon), grillplats
och utegym.
Föreningen får också ett återanvändningsrum där boende kan lämna in kläder,
skor och andra saker, och ett leveransrum
med smarta skåp så man inte behöver vara
hemma och vänta på matkassen eller bud.
Dessutom en cykelhub med verktyg och
utrymme att serva familjens cyklar, möbler
och annat.
Forskarna hoppas kunna följa upp Brf
Viva efter att det byggts och flyttats in. Och
framför allt – att lärdomarna tas vidare till
fler bostadsprojekt.
– I västvärlden har vi en ganska likriktad idé om boende, konstaterar Anna

Braide Eriksson. Det finns projekt i världen som liknar Viva, men att gå längre och
ifrågasätta vår konventionella modell för
bostadsplanering är ovanligt. Jag hoppas vi
kan få igång en större diskussion med både
brukare, planerare och byggherrar. Ett nytt
sätt att se på bostaden kräver förändring
i alla led.
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Tvättmaskiner
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NYA BOSTÄDER

Visningsdag
24 april.
Välkommen!

På dessa sidor i Moderna hem presenterar vi några av våra
aktuella bostäder, från Malmö i söder till Umeå i norr.
Läs mer på RIKSBYGGEN.SE/BOSTAD

BRF VINGÅRDEN – BROMMA, STOCKHOLM
I Brf Vingården finns rum som imponerar: Terrasser på
95 kvadrat. Vardagsrum med ateljéfönster och 3,6 m i takhöjd.
Kök med marmorbänkskiva och läderklädda handtag. Badrum
med Marrakechmönstrade klinkers och vägghängd WC. Men här
finns också mellanrum där livet får ta plats. Vi pratar till exempel
om 1,3 hektar park med kolonilotter, isbana, cykelverkstad och
orangeri med eldstad. Läs mer på riksbyggen.se/vingarden
Försäljning: Pågår Antal lgh: 89
Antal kvm: 27,5–138

Dröm i
kvadrat!
Den 24 april slår vi upp dörrarna till vårens visningsdag i våra bostadsprojekt runt om i hela landet. Då är du välkommen att inspireras av en
massa nya härliga kvadratmetrar som skall fyllas med liv, drömmar och
nya möjligheter. Visningsdagen är ett perfekt tillfälle att titta på befintliga
lägenheter eller besöka nya områden som är på väg att växa fram.

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Oavsett hur dina bostadsbehov ser ut idag eller i framtiden, så lovar vi
att du ska kunna hitta det hem du drömmer om. Självklart bjuder vi på
något gott.
Mer information om våra projekt hittar du på riksbyggen.se/visningar
BOSTAD STOCKHOLM UPPLAND
Box 9051
102 71 Stockholm
Besöksadress: Hammarby Kaj 16
Telefonnummer: 0771-860 860
E-post: info@riksbyggen.se
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BOSTAD ÖST
Box 914
602 22 Norrköping
Besöksadress: Bråddgatan 15
Telefonnummer: 0771-860 860
E-post: info@riksbyggen.se

BRF SALMO SALAR
– NISSASTRAND, HALMSTAD
Brf Salmo Salar ingår i Riksbyggens nya boendekoncept,
StegEtt, för dig som är på väg att köpa din första bostadsrätt.
Konceptet innebär att bostäderna är yteffektiva och smart
planerade utan att tumma på kvaliteten. Här bor du nära
vatten, grönska och stadspuls på populära Nissastrand.
Namnet Salmo Salar är latin för atlantlax – Hallands
landskapsdjur och en urkraft som alltid vandrar sin
egen väg. Läs mer på riksbyggen.se/salmosalar
Försäljning: April 2016 Antal lgh: 48
Antal kvm: 28,6–52,5

BRF SKEPPSBROKAJEN – VÄSTERVIK
Det är lätt att tro att Västervik bara är en sommarstad. Men
under tiden som vi planerade Brf Skeppsbrokajen lärde vi
känna en helt annan sida av staden – den som lever året
runt. Dessutom öppnade vi upp våra egna sinnen för vad
som bör vara standarden för en ny bostadsrätt. Att vi har
placerat bostäderna intill havet blir en härlig bonus och
som en fantastisk målning för dig som flyttar in. Läs mer
på riksbyggen.se/skeppsbrokajen
Försäljning: April 2016 Antal lgh: 34
Antal kvm: 51–108

BOSTAD VÄST
Box 310 60
400 32 Göteborg
Besöksadress: Fjärde Långgatan 48
Telefonnummer: 0771-860 860
E-post: info@riksbyggen.se
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BOSTAD SYD
Baltzarsgatan 25
211 36 Malmö
Besöksadress: Baltzarsgatan 25
Telefonnummer: 0771-860 860
E-post: info@riksbyggen.se

KV SJÖFARAREN
– VÄSTRA HAMNEN, MALMÖ
Här skapar vi ett helt kvarter med bostäder för alla livets skeden.
I kvarteret Sjöfararen finns Brf Livbojen med yteffektiva lägenheter
för det första boendet (StegEtt), Brf Blinkfyren med stor variation
och Brf Ankaret med bekväma lösningar för dig som är över 55
år (Bonum). Kvarteret ligger i den del av Västra Hamnen som
kallas Masthusen och som ska bli en modern och miljösmart del av
staden. Läs mer på riksbyggen.se/sjofararen
Försäljning: Pågår/planerat Antal lgh: 134
Antal kvm: 32,5–129,5

Text: Eva Jonson 3D-illustrationer: WEC 360 Husfoto: a-sidan Porträttfoto: Jocke Gustafsson
Stockholm/
Uppland

Aktuella orter
MALMÖ
LUND
BURLÖV
HELSINGBORG
STAFFANSTORP
ÅKARP
BÅSTAD
HÖGANÄS
MÖLNDAL

PARTILLE
GÖTEBORG
KUNGÄLV
HALMSTAD
VÄNERSBORG
UDDEVALLA
KARLSTAD
JÖNKÖPING
KALMAR

VÄXJÖ
VÄSTERVIK
NORRKÖPING
VÄSTERÅS
ÖREBRO
NYKÖPING
SÖDERKÖPING
HANINGE
HUDDINGE

JÄRFÄLLA
NACKA
STOCKHOLM
SOLLENTUNA
TYRESÖ
UPPLANDS VÄSBY
UPPSALA

Vid Mälarens strand i Västerås får de nordiskt
svala fasaderna snart sällskap av en glad prick med
inspiration från Hollands kanaler. Det senaste projektet
på Lillåudden bryter mönstret och är så långt ifrån
slätstruket man kan komma.

Öst

Väst
Syd

UMEÅ

NYFIKEN PÅ INFORMATION OM PROJEKT I NÅGOT AV OVANSTÅENDE OMRÅDEN? RING 0771-860 860 ELLER BESÖK WWW.RIKSBYGGEN.SE/BOSTAD
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Husen i Amsterdam som inspirerat
Slätprickens arkitektur.

recis som Riksbyggens övriga pro-

jekt på Lillåudden har Slätpricken
marin anknytning. I området är
Sjökortet och Farleden inflyttade och
just nu uppförs Kummeln. På sjöspråk är en
slätprick ”en farledsprick utan topptecken”, och
nog blir kvarteret ett sjömärke, men framför
allt ett landmärke. Här ska dynamiska fasader
av skiﬀer, corténplåt och skirt glas samsas med
lärkträ, fibercement och mörk puts.
– Grundtanken har varit att skapa liv,
rörelse och lekfullhet, säger Thomas Blom,
ansvarig arkitekt för projektet på a-sidan
som vann den tävling Riksbyggen höll kring
utformningen. Thomas har samarbetat med
sin arkitektkollega Daniel Jernlif.
Resa gav inspiration

– Under tävlingsperioden hade vårt kontor en
redan inplanerad studieresa till Amsterdam.

Där tittade vi bland annat på ett projekt som
ligger på Scheepstimmermanstraat. Det är byggt
i en lekfull stil där man delat upp de stora strukturerna i mindre enheter. Jag hade varit där på
en resa med mitt förra jobb, men blev glad när
jag kom tillbaka och såg att det var sig likt.
Vad är då typiskt holländskt? Framför allt
experimentlustan, menar Thomas. Givetvis
finns det konventionella hus även i Amsterdam,
men stadens livfulla och individuella uttryck är
det han har inspirerats av.
– Den livliga stadskärnan med kanalerna, gamla stan med trappgavlar … både
de medeltida och de nya husen har tydliga
avgränsningar. ”Här är mitt hus, där är ditt”.
Mixen och nybyggarandan är häftig. De sitter
precis vid kanalen, äter frukost i morgonrock och utanför ligger deras lilla båt.
Den holländska andan fick gehör
även på hemmaplan, även om vissa

”Grundtanken har varit
att skapa liv, rörelse och
lekfullhet”
anpassningar är nödvändiga. Till exempel kan
glasytorna inte göras lika stora här om inomhusklimatet ska uppfylla miljökraven – som för
Slätpricken dessutom är strängare än Boverkets,
då Riksbyggen har certifieringen Miljöbyggnad
Silver som mål. Mycket glas blir det ändå, med
svenska mått mätt.
Flera nivåer
– Vi har haft
väldigt kul och
kunnat drömma
stort i Slätpricken,
säger Thomas
Blom, ansvarig
arkitekt för
projektet på
a-sidan arkitekter.

Gemensamhetslokalen
med fasad av lärkträ ligger
i gatunivå under gården
och vetter mot vattnet.
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Halvön Lillåudden är förbunden med
Västerås centrala delar via en gångbro över
hamnbassängen. Det nya kvarteret får fyra
huskroppar – ett i vinkel som en L-form, de
andra fristående. Tillsammans bildar de ett
U med öppningen mot hamnbassängen.
– Mellan husen blir det två upphöjda gårdar som förbinds med en liten gångbro över en
gränd, berättar Thomas Blom. Den inre gården
är mer barnorienterad och den yttre mer
vuxen, men båda präglas av organiska former.
Även kajflanörer ska lockas att ta trapporna
upp till gårdarna, som ska inbjuda till liv

och rörelse. Vi tog med landskapsarkitekten
Johanna Jarméus från Lovely Landskap redan
i tävlingsskedet för att få till ett förslag med en
helhet för byggnader och mark.
Via omgivande gator och gränden under
gångbron nås garage och cykelförråd, som
alltså inryms under gårdarna och har entréer
från gatan. I gatuplan ut mot vattnet finns
också gemensamhetslokalen.
Nivåskillnaderna är ett av projektets särdrag. Man får inte gräva ner något under husen
och därför ligger teknikrum och garage i gatunivå. Att åstadkomma en levande fasad med
många entréer mot gatan blev extra viktigt.
Lösningen är ett antal stadsradhus i etage, där
de boende får ingång från både gatan och gården till två olika våningar i hemmet.
– Nederdelen har pentry, wc och dusch och
kan användas som hemmakontor, generationsboende eller hyras ut. Det är öppet till trappan,
men det går att sätta upp en dörr och skärma
av mellan våningarna.
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”Mellan husen blir det två upphöjda
gårdar som förbinds med en liten
gångbro över en gränd.”

Kort om Brf Slätpricken
Antal lgh: ca 90
Antal rum: 1–7 rok
69 olika planlösningar
25

Stor variation

Med totalt ca 90 lägenheter från ett till sju
rum och kök har även resten av Slätpricken
något för alla. På mellanvåningarna planeras
yteﬀektiva lägenheter i mindre storlekar, som
ibland ändå har två eller till och med tre balkonger (!). De två översta våningarnas fasader
blir indragna jämfört med våningarna under.
Här inryms läckra penthouses med terrasser
runt husgavlarna. Grundstandarden är hög,
med spotlights i kök och badrum och rostfria vitvaror. Vissa lägenheter har till och med
egen bastu!
– Vi har haft väldigt kul och kunnat blåsa
på, samtidigt som ekonomin och byggtekniken varit med. Henrik Sjölund (Riksbyggens
projektledare, reds anm) har varit med på
noterna hela tiden och inte försökt pruta
och banta. Det känns väldigt bra, framhåller
Thomas Blom.
Variationen med 69 unika planlösningar
medför ett komplext projekt för alla parter,

men man ligger i fas och byggstarten är
planerad till hösten 2016.
– En av utmaningarna är att vi har tre olika
system ovanpå varandra, men vi har haft en
bra dialog med projektören om var schakt och
installationer bör hamna. Utifrån den rambeskrivningen har Riksbyggen sedan förfrågat
enligt krav för el och vvs.
– I vårt ursprungliga förslag var vi faktiskt
FÖR eﬀektiva – vi fick in fler kvadratmeter än
beräknat och fick ta bort en våning på ett av
husen, skrattar Thomas.
I skrivande stund är det en månad kvar till
säljstarten i mars, som har gått av stapeln när
tidningen kommer ut. Jeanette Skåhl, säljoch marknadsansvarig, bekräftar att intresset
är stort:
– En av grundtankarna med mångfalden är
att kunna hålla rimliga prisnivåer. Vi hoppas
att även unga ska hitta något här. Pendlare
finns också bland intressenterna. Det är
trots allt bara en timme till Stockholm.

”Amsterdams livfulla och individuella
uttryck är det vi har inspirerats av.”
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INDUSTRIMINNEN FÅR

NYTT LIV PÅ
KVARNHOLMEN

Strax intill kvarnen ligger glashissen
Vertikalen, som fick Nacka
stadsbyggnadspris 2015.

Södra sidan av Saltsjöns inlopp till Stockholm stoltserar
med några av stans bästa vattennära lägen. De före
detta industriområdena i Nacka Strand, Saltsjökvarn,
Finnboda och Kvarnholmen är sedan länge
föremål för en intensiv stadsutveckling.
Text: Eva Jonson Foto: Anders Fredriksén

N

ågra av de senaste bostäderna finns

vid Kvarnholmens norra kaj, dessutom i spännande byggnader från
industrialismens storhetstid. I den stora kvarnen och tillhörande silo har Riksbyggen mixat
industrikänsla och toppmodern bekvämlighet. Spröjsade fönster, djupa nischer och
enorma takhöjder är några av resultaten när
de k-märkta fasaderna har bevarats.
– Vi fick ta upp existerande blinderingar för
fönster, men våning 8 hade inga, säger Joachim
Billing, ansvarig arkitekt. Det har vi i kvarnen löst med etagevåningar med fönstren på
det nedre planet. I silon finns teknikutrymmen
och förråd där.
Kvarnen uppfördes 1898. År 1912 byggde
man till ett lagermagasin för spannmål, en silo,
med samma röda tegelarkitektur. Kvarnholmen
förvärvades på 1920-talet av KF och blev centrum för deras tillverkning av mjöl, makaroner
och bröd. Säden skeppades och lastades in
direkt från båtarna.
År 1992 hade kvarnverksamheten avvecklats
och byggnaderna stod i stort sett tomma. Sedan
2006 har detaljplanearbetet för området drivits
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av Kvarnholmens Utveckling AB (KUAB), ett
samarbete mellan JM, Peab och Folksam.
– Hittills finns fem detaljplaner om ca 2000
bostäder och vi jobbar med en sjätte om 1000
till, berättar Nicklas Backfjärd, vd för KUAB.
Det känns bra att vi har kunnat bevara flera av
de gamla fastigheterna.
För fem år sedan köpte Riksbyggen kvarnen och silon (som då beboddes av en uggla!),
husen sanerades och planerna tog fart. Ett
par till har omvandlats av andra aktörer, och
flera uppför nya hus. Idag är ca 620 bostäder
inflyttade. Helt inflyttad ska stadsdelen vara
2025–26. Ett närcentrum ska öppna 2017/18
och en skola 2017. Fler p-platser tillkommer,
förutom det garage som är insprängt i berget.
Området har idag en uppskattad glassbar
och café. Buss till Slussen tar tio minuter, och
med den nya Svindersviksbron blir det bara
någon kilometer till Nacka Forum.
– Vi har ett unikt läge mellan stad och skärgård, framhåller Nicklas Backfjärd. Det är
aldrig mer än 200 meter till vattnet. Och när
bron öppnar blir Kvarnholmen en integrerad
del av Nacka.
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Brf Qvarnen
 22 lägenheter om 1–4 rok.
1
Hobbyrum, tvättstuga och styrelserum på
gatuplan. Gym, bastu och gemensamhetslokal
tillsammans med Brf Silo III (t.v. i bild).
Garage insprängt i berget under huset samt
under innergården mot berget.
På baksidan finns en gångbro från plan 8
över till berget/platån (och det kommande
närcentrumet samt busstrafik).
Baksidans lägenheter under plan 5 har ett
speciellt ljuskoncept: Väggfärg som reflekterar
ljus, ljusramplist, spotlights i tak samt en LEDskärm som visar Saltsjön och Stockholms inlopp
i realtid.

Brf Silo III
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”Utmaningen är att utifrån fönstrens placering skapa så bra lägenheter
och ytor som möjligt, till rimlig kostnad. Men resultatet blir häftigt!
Ramarna är också ett skydd för mig som arkitekt – det blir
enklare att hävda att huset är det viktiga.”
Joachim Billing, Rits Arkitekter

Brf Qvarnen
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– Vi är väldigt nöjda med den fasta inredningen. Det enda vi
lagt till är en skjutdörrsgarderob i hallen.

Despina med dottern
Marilena på gångbron
mellan Brf Silo
och bergsplatån
bakom huset.

S

edan ett år bor familjen Bessis i en trea på
96 kvadrat i Silon. Despina och George
är verksamma inom finansvärlden, och
särskilt Georges arbete på en fransk bank har
tagit dem från hemlandet Grekland till olika
platser. Sverige är hemma sedan tre år. Dottern
Marilena, 7, går i Internationella skolan och
talar – som föräldrarna – både grekiska
och engelska.
– Efter åren i Tyskland är det lättare att
förstå svenska. Men alla här gillar att prata
engelska, så det går lite långsamt, säger
Despina och ler.
Tidigare hyrde de en lägenhet på Öster
malm, men kontraktet var tidsbegränsat.
– Vi ville inte längre flytta runt. Dessutom
ville vi bo nära vattnet och blev nyfikna på
Kvarnholmen. Vi köpte lägenheten i andra

Brf Silo III
4
 1 lägenheter om 1–4 rok.
G
 ym, bastu, hobbyrum och gästlägenhet
i gatuplan.
G
 ångbro på baksidan från plan 8 över
till berget/platån (och det kommande
närcentrumet).
B
 aksidans lägenheter under plan 5
har LED-skärm som visar Saltsjön
och Stockholms inlopp i realtid.
G
 emensamhetslokal i
”kupolen” på plan 11.

hand efter att ha sett den på Hemnet. Jag
läste på Riksbyggens hemsida, vi åkte hit
och bestämde oss på fem minuter!
Mat handlar de på nätet, men uppskattar
också Ica Finnboda dit det tar en kvart att gå.
Att bostaden vetter mot baksidan bekommer
dem inte alls. De har två balkonger och på
kvällen ljussätts berget med fin belysning.
– Vi älskar huset! När vi bodde i Grekland
ville vi också hitta en äldre industribyggnad,
förklarar Despina som uppskattar tryggheten
i området.
– Man ser alltid bekanta ansikten på
bussen hit och vi har börjat lära känna
varandra. När vädret är fint går alla ut
och sätter sig på bänkarna utanför. På
sommaren är vi ofta i Grekland, men förra
året var vi här hela augusti. Fantastiskt!

”Jag tycker mycket om faciliteterna i huset; gymmet, gemensamhets
lokalen och gästlägenheten. Det är inte så vanligt med gästlokal
i Grekland.”
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HALLÅ DÄR...

Aromatisk
lammgryta
med smak
av Indien
Recept: Klara Jutterström Foto: Kristian Pohl

Ingredienser
• 500 gram lammfilé
• 1 rödlök
• 1 msk mjöl
• 1 tsk malen spiskummin
• 12 kardemummafrön
• 1 kanelstång
• 500 gram småpotatis
• 5 dl mörk kalvfond
• 2 msk mango chutney
• Färsk bladpersilja
Gör så här:
Värm ugnen till 150° C. Skär lammet i
kuber. Stek köttet i en stekpanna, några
bitar i taget så det inte börjar koka,
2 minuter ungefär tills det är brynt,

lägg över köttet i en ugnssäker gryta.
Tillsätt lök och stek allt på låg värme
under omrörning, i 4–5 minuter. Strö
över mjölet och fortsätt ytterligare en
minut. Tillsätt kummin, kardemumma,
kanel, potatis och kalvfonden, låt koka
upp. Lägg locket på grytan och tillaga
sedan i ugnen i ca 1 ½ timme.
Lyft upp lammet och potatisen ur grytan
och ställ åt sidan. Skumma bort överflödigt fett och låt sjuda på medelvärme i 2–3 minuter för att reducera
vätskan. Rör i chutneyn, lägg ner köttet
och potatisen igen, garnera med bladpersilja. Servera gärna med ris eller ett
kryddigt Naan-bröd.

Klara
Jutterström

Namn: Maria Montazami
Ålder: 50 år
Bor: Villa i Orange County,
Södra Kalifornien
Gör: Entreprenör (vin, kläder,
porslin för Fyrklövern, böcker
med mera …), hemmafru,
inredare.
Fritid: Att vara ute med båten,
ihop med familjen och
våra vänner.

MARIA MONTAZAMI
Även en hollywoodfru med känd stilproﬁl vill ibland uppdatera sitt hem.
Vi ringde upp ”the queen of tassels” för att prata inredning och renovering.
Text: Eva Jonson Foto: Jenny Gidstedt
Hej Maria! Jag hörde att du nyss har renoverat hemma.

Hur många gånger har du flyttat?

– Ja, det tar aldrig slut när man får inrednings-bugen! Jag går
mot det minimala, grått och stål. Alla lampskärmar har bytts
och nu ska jag köpa akrylbarstolar. Min dekoratör sa: Nu har
det gått 15 år, nu går vi in i en ny tid. Jag är jättenöjd!

– Som liten flyttade jag från Ängelholm till Västerås.
Kamran och jag bodde först i ett radhus. När vi fick barn
blev det villa och när barnen blev större flyttade vi till det
här huset, som var nybyggt.

Berätta mer om vad ni gjort!

Vad är viktigt för att kunna känna sig hemma?

– Väggarna är beige, guldiga tavelramar har bytts mot stilrena
i mörkt trä. På köksbordet har jag bara ett stort arrangemang
av orkidéer. Det svider såklart att inte ha en massa saker, men
det blir fint och min man tycker det är skönt med andrum.
Badrummet är vitt med grå marmor, garderob med glasdörr
och fristående badkar. Vi byter kökskakel till vitt med glaskänsla. Vår nya köksö är espressobrun med onyx som lyses
upp av lampor underifrån.

– Gästerna ska kunna slänga sig på soﬀan! Man ska inte vara
rädd för att något ska gå sönder. I Sverige är det så mycket
sladdar överallt, det ser man inte lika ofta här. I mitt hus
kan man stöka till och inom en halvtimme är det uppstädat.
Inga äckliga heltäckningsmattor!

Vilken är din favoritplats hemma?

– Svårt att välja, jag säger badrummet, min garderob och
köksbordet.
Din favorit-inredningsdetalj?

– Nu tycker jag mycket om kuddar. Tofsarna passar inte
in längre, men jag har kvar några ljusa, bland annat vid
en spegel i hallen.
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Ditt bästa inredningstips?

– Jag kan känna ”Wow I did it” när man flyttar en möbel
från ett rum till ett annat och den passar lika bra där. En
röd tråd är viktigt.
Ett annat tips är att verkligen använda alla rum! Vi har
ett baby grand piano i ett rum där min dotter brukar spela.
Nu har jag köpt en ljusgrå linnesoﬀa som inbjuder till att
vara där.
Vårt dining room har jag gjort till ett vinrum. Förut fanns
ett stort vitrinskåp där, och ljusstakar lika långa som jag …
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Avsändare: Riksbyggen, Kungsbron 21,
106 18 Stockholm.

Planeten
ska med
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på
www.riksbyggen.se

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar
rummen som du bor och arbetar i.

