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*RIKSBYGGENS VD HAR ORDET

Vardagens hjältar

V

Rätt fönster
rätt monterat
Mockfjärds erbjuder en helhetslösning som genomsyras av gedigen yrkeskunskap,
kvalitetssäkrade produkter och vanan av att arbeta i människors hem på ett
respektfullt sätt. Att vi är Sveriges ledande fönsterbytare är ingen slump.

Komplett fönsterbyte

Boendeportalen

Vårt helhetskoncept innebär att vi tar ansvar
för hela fönsterbytet – från rådgivning,
projektering och tillverkning till installation
och efterkontroll.

Ett unikt IT-stöd i fönstersverige som
förenklar projektplanering, logistik och
informationshantering. Ger alla parter tillgång till all information och garanterar
en smidig transparent process.

Erfarenhet

BF9K-certifiering

Efter 300 000 fönsterbyten har vi lärt oss
vad som krävs. Vi har stor erfarenhet av
omfattande fönsterbyten i så väl nya, gamla,
stora och små fastigheter.

Mockfjärds Fönsterentreprenad är
certifierade enligt BF9K, vilket innebär att
vi svarar upp mot kraven i PBL, miljöbalken,
arbetsmiljölagen och annan anknuten
lagstiftning. BF9K garanterar ett tryggt
fönsterbyte.

ad är hållbarhet för dig?” slänger sopor, parkerar sina bilar.
För en tid sedan fick jag Hur vi lever och bor har en enorm
frågan i den podcast som
påverkan på vår miljö.
vår hållbarhetschef i
För mig är alla de fastighetsförvalRiksbyggen spelar in.
tare som stöttar föreningar med
Prat om hållbarhet blir ofta abstrakt goda råd om förbättringar kring exoch det är kanske inte så
empelvis energiförbrukning
konstigt med tanke på att
i vardagen.
Hur vi hjältar
Jag skulle också vilja nämbegreppet spänner över
så stora områden. För
lever och na en annan form av hållbarhet
som vi kanske inte tänker på så
mig är hållbarhet – i ett
bor har en ofta: den sociala.
större perspektiv – att bidra till fortsatt liv på vår
enorm på Bostadsrättsföreningen är
en social konstruktion, där
planet. Låt mig vara ytverkan på människor genom tillit och
terst konkret:
Vi i Riksbyggen förval- vår miljö.” förtroende för varandra kan
skapa ett gott liv.
tar fastigheter i 430 orI det här numret av Öppet
ter i Sverige.
hus möter du några av de människor
När våra fastighetsförvaltare hjälsom tack vare gemenskapen med
per bostadsrättsföreningars styrelser
sina grannar lever ett rikare liv. Lars
att minska el- och vattenanvändning,
och Anette i Bromma som stöttar
att investera i solceller på taken, att
varandra och äter fredagsmiddag
byta till energieffektiva lampor, att
tillsammans i gemensamhetslokalen.
göra underhållsplaner för utemiljön;
Christer och Dagmar i Örnsköldsvik
för mig är det hållbarhet på riktigt.
som har sett sammanhållningen i
Bra för miljön och ekonomin.
Det är lätt att stirra sig blind på hur
föreningen stärkas sedan
vi gör när vi bygger nytt. Det är naturde bestämde sig för att
ligtvis otroligt viktigt och i Riksbyggen
satsa på sin utemiljö.
arbetar vi med det varje dag. Samtidigt
Doris i Norrköping som
får vi inte glömma att fastigheten ska
träffar sina grannar för
tas om hand i 100 år eller mer.
att sy och diskutera Moa
En halv miljon människor vaknar
Martinson.
varje morgon i ett hus som förvaltas
Det är också hållav Riksbyggen. En halv miljon
barhet, i en lite
människor som tänder lampor, dumjukare version.
schar, laddar sina smarta telefoner,

020-43 01 00 | www.mockfjards.se
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8 På jakt efter ett hem

Skådepelaren, regissören och författaren Morgan
Alling berättar om hemlöshet, rotlöshet och om att
äntligen ha en egen soffa.

16 Julfint på balkongen

På sommaren är balkongen ett givet extrarum till
lägenheten. Låt den bli det också i juletid med levande ljus, kuddar, plädar och lånetofflor.

20 Inne att satsa ute

Bostadsrättsföreningar brukar ha bra koll på underhåll av tak och fasader. Men utemiljön glöms ofta bort
– trots att den kan höja värdet på din bostad.

36 Himlen runt hörnet

Växjö växer – och nu byggs ett nytt kvarter mitt i stan
där några av bostäderna är som hus på taket.
4 Min bästa granne Gemenskap i Bromma
6 Kort & gott Trenderna att hålla koll på
14 Bakom bygget Maria tror på murrigt
24 Dokument Ungas jakt på bostäder
29 Mys Håll värmen i vinter
30 Miljösmart Är bilfritt liv möjligt?
34 Riksbyggen svarar Fråga våra experter
39 Nya bostäder Hitta hem
46 Lättlagat Paus från julmaten
49 Knep & knåp Klurigt kryss

Leif Linde, vd
PÅ BIBLIOTEKET I HANINGE, söder om Stockholm,

kan man låna cykel med sitt bibliotekskort tack
vare ett samarbete mellan kommunen och
Riksbyggen.
VI I RIKSBYGGEN gör allt vi kan för att underlät-

RÅDGIVNING & PROJEKTERING
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ta för unga att ta sig in på bostadsmarknaden
genom att öka byggtakten av hyresrätter och
små bostadsrätter, men det krävs mycket mer
än så – från alla aktörer i samhället.

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: Karl Nordlund
REPRO: Kerstin Larsson TRYCK: QuadGraphics
ANNONSER: Media Promotion AB, tel 08-10 95 85
För insänt, ej beställt, material ansvaras ej.
KONTROLLERAD TS-UPPLAGA: 250 000 ex.

MIN BÄSTA GRANNE

FOTO KARL NORDLUND

”Anette är

Lars Thulin, 68

bor i en trea i Bonum
bostadsrättsföreningen Borggården i B
 romma
Vi är ett gäng
som har hängt
ihop sedan
grundskolan och har umgåtts mycket genom åren.
När vi har träffats de senaste 20 åren har vi sagt
att på ålderns höst ska vi
bo i samma hus så att vi
kan ta hand om varandra.
Och nu gör vi det! Pusselbitarna föll på plats när
arkitekten i gänget,
Joachim, sa att han hade
fått i uppdrag att rita den
här kåken i Beckomberga.
Bättre läge än så skulle vi
inte få att förverkliga
drömmen. Jag var lite
orolig för att vi skulle
komma alltför nära varandra, men det har blivit
fantastiskt. Anette är sist
in i vårt gäng. Hon har
bara varit med i 33 år …
Min fru och Anette träffades när de rullade barnvagnar tillsammans i
Björklunds hage här i
närheten. Våra döttrar
växte upp och blev bästa
kompisar och Anette har
glidit in i vårt gäng på det
mest naturliga sätt. Hon
är trevlig som sjutton. När
hon blev änka för tre år
sedan har vi andra försökt
att stötta så mycket vi kan
i sorgen och det elände
hon har gått igenom.
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Anette Keiler
Arvedson, 72, bor

i en tvåa i samma hus
som Lars
Jag hade sålt
mitt hus i
Ängby och
flyttat till stan när jag fick
frågan om att bo i samma
hus som det här härliga
gänget. Först var jag lite
tveksam eftersom jag
älskar stan, men jag insåg
samtidigt att chansen
aldrig skulle komma tillbaka. Området känner jag
sedan 40 år. Båda mina
barn bor på gångavstånd
och jag hämtar mina barnbarn på dagis flera dagar i
veckan. Lars har varit ett
extremt bra stöd för mig
sedan jag blev änka. Han
tar hand om många praktiska saker som min man
brukade fixa. Piper det i
brandvarnaren tre meter
upp i taket kommer Lars
med sin stege och fixar det
på nolltid. Vårt gäng har
en grupp på Whatsapp där
någon kan föreslå att vi
ska äta krabba i samlingslokalen på fredag. I stället
för att en av oss ska stå
hemma och laga trerätters
middag till hela gänget tar
alla med sig sin egen mat.
Vi samlas och har trevligt
några timmar, sedan går
var och en hem till sitt.
Den där samlingslokalen
har blivit som ett extra
vardagsrum.

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
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KVADRATMETER PER PERSON.
Så stort utrymme har man i snitt
om man bor i en hyresrätt i
Karlsborg – rymligast i
Sverige.
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jultraditioner
KORT HISTORIELEKTION INFÖR den mest

traditionsstinna av högtider:
Julklappar började delas ut under 1600-talet. Seden var
att givaren skulle smyga fram till mottagarens hem,
klappa hårt på dörren (därav ”julklapp”), slänga in gåvan
genom dörren tillsammans med ett skämtsamt eller elakt rim,
för att sedan springa därifrån.
De första klädda julgranarna i Sverige började dyka
upp kring mitten av 1700-talet. Från början hade de
flesta mindre granar som hängde i taket eller stod på ett bord
och granen kallades ibland julbuske.
Den första svenska adventskalendern gavs ut 1934 av
Sveriges Flickors Scoutförbund och ritades av sagoboksillustratören Aina Stenberg MasOlle.

Vad är det
som gör att vissa
granar faktiskt
bestämmer sig
för att bli
julgranar och
andra
bara är
fula?”

Ernst Kirchsteiger,
inredare och
programledare.

FOTO CECILIA MÖLLER

FOTO ALAMY
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bakom Trendenser, Nordens största
inredningsblogg.
När hon ska spå 2017 års trender
gissar hon varken på en återkomst
för murrigt 70-talsbrunt eller fortsatt
ljust och fräscht, utan att vi kommer
att drabbas av ”inredningströttma”.
Diagnosen beskriver hon som en
följd av ett konstant flöde av inspiration, inredningsnyheter, åsikter och
intryck på sociala medier.
– Jag tror inredningströttman
gör att vi kommer att banta antalet instagramkonton och inredningsbloggar vi följer under 2017, 
menar hon.

••

Det visste du inte om våra
DET TROR FRIDA RAMSTEDT, k
 vinnan

Hur mycket
är utsikten
värd?
Söktjänsten Booli har jämfört
15 000 lägenhetsförsäljningar på olika våningsplan i flerfamiljshus för att ta reda på hur
priserna skiljer sig mellan olika
våningsplan.
Föga förvånande stiger kvadratmeterpriserna ju högre upp i
huset man kommer. När det gäller
små lägenheter är trenden inte lika
tydlig som för stora lägenheter.
– Det är generellt billigast att
köpa en lägenhet längst ner i
huset oavsett storlek på lägenheten, säger Matilda Adelborg,
PR- och marknadskoordinator på
Booli, i ett pressmeddelande.
I Stockholm skiljer det i snitt
8 000 kronor per kvadratmeter mellan den högsta och lägsta våningen.

Att det behöver byggas fler
bostäder i Sverige lär knappast
ha undgått någon.
Nu har i alla fall byggandet
kommit i gång på allvar. Under
2016 bedöms antalet påbörjade
bostäder uppgå till 61 000, 13 000
lägenheter fler per kvartal än
snittet de senaste åren.
Mest byggs det i Stockholm,
Göteborg, Malmö och Örebro län.

Kan man få en överdos
av inredningstips?
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BYGGBOOM
I RÄTTAN TID
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*NYHETER OM HEM OCH BOSTÄDER
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Kort & gott

•
••

HEMRESAN/MORGAN ALLING

MO RGAN
ALLING

ÄNTL IGEN
HEMMA

Som fyraåring sov han med sin mamma på
en pappkartong under Götaälvbron. I dag
har han äntligen en adress han kan kalla sin
egen. En luffare har hittat hem.
text Petter Karlsson foto Mattias Bardå

I början
på livsresan.
En komikers uppväxt, fylld
av ständiga uppbrott och
vuxnas svek. Men Morgan
Alling hittade till sist ett
hem fyllt av kärlek.

8

1975–1976

Fosterhem på landet
utanför Tibro.

1972–1973

Vidkärrs barnhem, Göteborg

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

1968–1972

Hos mamma i Mölndal och Bergsjön,
Göteborg, och morfar och mormor i
Hammarkullen, Göteborg. Kortare
sejourer på barnhem i Skara och hos
sommarfamilj i Varberg.

1973–1975

Fosterhem i Tibro,
Västergötland.

1976–1977

Fosterhem i Forshaga,
Värmland. Barnhem i Alingsås.
Fosterhem på Bisittarevägen,
Partille, Göteborg.
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E

tt hem kan vara där
man tillåts att parkera sin blå leksaks
traktor.
Morgan Alling
vet.
Det skulle ta närmare 40 år innan
hans livsresa nådde
en adress som han
äntligen kunna
kalla sin egen.
Innan dess idel
fyllekvartar, barnhem, styvföräldrar och fosterfamiljer; flera av dem
fasornas hus, där han aldrig riktigt kunde känna sig
säker mot terror och övergrepp.
– Jag hade aldrig haft en egen soffa i hela mitt liv,
säger han. Däremot säkert 50 som varit andras.
För det är ingen slump att Charlie Chaplin är
komikerns favoritkomiker. Vagabonden som
vandrade i trasiga skor från Londons slum till
Hollywoods finsalonger visste också vad misär och
rotlöshet ville säga.

LÄSER MAN MORGAN Allings hyllade självbiografi
Kriget är över känns det som en barndom i ständig
rörelse. Han packar väskor, stiger in i nya bilar och
kånkar flyttkartonger.
– Jag var en bra flyttkarl. Liten som fan, men
stark och envis. Mån om att ständigt vara till lags.
Tänk så många banankartonger med böcker jag
bar. Men det var ständigt andras prylar jag släpade
runt. Själv ägde jag bara den där blå plåttraktorn
som gick att styra. Inte ens kalsongerna var mina
egna, utan landstingets.
Men bristen på ägodelar gjorde honom samtidigt
uppfinningsrik.
– Behövde jag träningskläder gick jag helt enkelt
till badhuset och sa att jag hade råkat glömma mina
förra gången jag var där. ”Jaha, vad var det för
färg?” ”Blåa.” ”Okej, ta dig en titt i förrådet för kvarglömda kläder, så hittar du dem säkert.” Och givetvis låg där alltid något som var blått och passade
mig.
En mamma som söp. En pappa som var osynlig
och frånvarande. När socialen grep in blev fem
årige Morgan ett barn utan vare sig ankarlina eller
kompass. Under elva år bytte han
skola nio gånger.
– Man kan tro att tiden med
mamma var värst. Och rent objektivt sett var det förstås ingen bra
miljö för ett barn; jag var skitig
och bar samma kläder som i går.
Men mitt i misären fanns ändå
hennes kärlek. Även när vi 
sov på en pappkartong under
Götaälvbron, var det ett

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

1977–1981

Ljungkullen, Partille, Göteborg.
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1981–1982

Gårdsten, Göteborg.

FOTO BERTIL ERICSON / TT

HEMRESAN/MORGAN ALLING

Han hade egen teatergrupp och eget tv-
program innan han hade ett eget hem. Nu
bor Morgan Alling på Södermalm i Stockholm och ska snart bli fyrabarnspappa.

äventyr. Jag låg där och skrattade och kände hennes hand. Det enda jag minns är fragment av ...
mysighet.
Ditt värsta boende då?
– En fosterfamilj som bara tog mig för pengarna.
Där blev jag inlåst i källaren och tvångsmatad. 
Fick stryk på bara stjärten om jag vistades i fel rum.
Men även den första tiden tillsammans med Martin
Alling som skulle bli min adoptivfar var tuff. Han
levde ihop med en manodepressiv kvinna. Det var
inte heller någon bra miljö för ett barn.
Och ändå ...
ATT STÄNDIGT TVINGAS till uppbrott skulle också göra

Morgan Alling till en överlevare av rang. Det handlade inte bara om konsten att få tre hamburgare till
priset av en på McDonald´s, genom att skylla på
att den första var för salt och den andra innehöll
ett hårstrå (som han ryckt av kompisens huvud).
Framför allt lärde han sig att blixtsnabbt läsa av de
sociala koderna.
– Darwin påstod ju aldrig att det var den starkaste som överlevde, utan den som visade bäst anpassningsbarhet. Vilket jag med tiden blev en mästare på. Så fort jag tvingades byta klass eller gäng –
och det skedde ofta – måste jag förstå vilket
beteende som var lämpligast. Skulle jag vara tuff?
Rolig? Eller var det smartast att hålla en låg profil?
Viktig blev förstås Scenskolan i Malmö, där den
17-årige fostergrabben antogs som den yngste
eleven någonsin. Men det var inte minst det ständiga sökandet efter en sann hemvist som lade grunden till den mångfascetterade skådespelare som i
dag är Morgan Alling.

H

an blev den mänskliga kameleonten; en
rödlätt och fräknig pojke med ett närmast oändligt antal personligheter i
verktygslådan.
– Jag gick igenom så många faser, så många subkulturer att jag till slut förstod att jag klarar mig
överallt. Ett tag bodde jag hos en familj i något som
i det närmaste var ett skogsslott med trädgård. Då
var det min grej. Sedan hamnade jag på krogen och
tänkte: ”Nu har jag hittat hem. Nu ska jag fanimej
leva på krogen!”
Däremot kände han sig aldrig riktigt hemma
någonstans.
– ”Vilken skön säng” har jag sagt till så många.
Eller: ”Vilken snygg soffa!” Men utan att någonsin
reflektera över om det verkligen var min egen åsikt.
Vad tycker jag är bra? Vem är jag? Jag sa det ju bara
för att passa in och bli accepterad. Det stora paketet
av dålig självkänsla som jag ständigt bar
med mig, gjorde mig till ett svart hål. Jag
överlevde, men jag levde inte.
Det gällde även tjejer.
– ”Jag älskar dig” sa någon. ”Nu, ja”
tänkte jag, som visste av erfarenhet att det

Till slut
förstod jag
att jag
klarar mig
överallt.”

bakom hörnet alltid finns ett stup. Detsamma
gällde om någon berömde mig för något i en föreställning. ”Okej” tänkte jag ”men vad var inte bra?”
Min erfarenhet var ju att jag inte kunde lita på någon. Att folk ständigt ljuger. ”Nu ska du få flytta
hem till din riktiga pappa” hade socialtanten sagt
när jag klev in i hennes gröna Saab – bara för att
släppa av mig vid ännu ett barnhem.
ROTLÖSHETEN HÄNGDE I långt upp i vuxen ålder. 25 år

gammal stod Morgan Alling med eget tv-program
och egen teatergrupp – men fortfarande utan eget
hem.
I alla fall inget där han kände sig hemma.
– Jag har säkert haft fyra fem bostäder, där jag
har stått utanför dörren och skakat i hela kroppen
för att jag inte har velat gå innanför de där jävla
väggarna. Där jag bara känt ren och skär ångest.

Mina uppbrott har ofta varit följden av en känsla av
panik.

I tonåren.

M

en vändningen skulle sakta komma.
När den ständige luffaren Alling
fyllde 30 år ringde Dramaten och erbjöd jobb. Då hade han bott i Varberg i
ett år. Packade för femtielfte gången sin väska och
drog. Insåg lite för sent att bostadsmarknaden i
Stockholm knappast liknade den i Halland. Och
att tjejen han just då hängde ihop med knappast
skulle tycka en pappkartong under Västerbron
gav ”fragment av mysighet”.
– Vi hittade en bostadsrätt vid Skanstull som
förstås kostade massor. Och inte en spänn på banken, hade jag. Däremot den där känslan att allt fixar
sig, att jag kommer vart som helst på min charm.
Alltså klev jag in på banken och föreslog ett lån.
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1982–1986
Högsbohöjd,
Göteborg.

1986–1998

Diverse adresser
i Malmö.

1998–1999
Varberg.
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”Ja, det ska väl gå bra” sa bankkillen när han bläddrat lite i mina papper. ”Du har ju den här fonden, du
vet. Har visst växt till 80 000 kronor nu.”
Det visade sig att den mycket unge teatereleven
Morgan Alling av bara farten hade inlett ett månatligt fondsparande.
– Många skådisar gör allt för att inte vara en vanlig Svensson. Med min stökiga bakgrund var det
tvärtom det enda jag ville: bli PK och snäll. Alltså
bestämde jag mig för att dra en summa från mitt
konto varje månad. Inte mycket, bara en hundring.
Mina kompisar retade mig, men jag tänkte. ”Äh,
det är ju ändå bara två öl på krogen.” Sedan glömde
jag bort hela saken.

Barnen i familjen Sictimbale med Anasi, Mabotu och Nzila i förgrunden i Zambia.

HEMRESAN/MORGAN ALLING

Kärlek var det som
krävdes för att Morgan
Alling äntligen skulle
känna sig hemma.

E

fter tio dagar i den nyinköpta lägenheten
vid Skanstull drog visserligen tjejen, men
tack vare fondpengarna kunde Morgan
Alling behålla lyan. Tio år senare, 2009,
blev den grundplåten i den fyrarummare i samma
kvarter där han i dag lever tillsammans med hustrun Anna-Maria Dahl och barnen Wilhelm, 8, och
Love, 5.
Äntligen ett riktigt hem?
– Ja, nu har jag äntligen landat. Det fina är att
Anna-Maria och jag har väldigt lika syn på hur ett
hem ska se ut. Det är vita väggar, vita tak, men
också mycket lampor, blommor och levande växter.
Och så en stor fet persisk matta i en hall som vi
gjort om till bibliotek. Vi älskar båda böcker.
Hur viktigt är det med egna prylar, då?
– En tv. En dator med alla böcker, alla minnen
och alla barnens videofilmer. Men annars vet jag
inte ... Jo, framför tv:n har vi också en jättesoffa på
fyra meter med massor av kuddar, där många kan
få plats. Den är viktig för mig. Och även här har vi
samarbetat väldigt bra, Anna-Maria och jag. Hon
är bra på former och färger, jag på det scenografiska, Alltså väljer hon ut möblerna – och jag bestämmer var de ska stå.
Ändå är det till köket han oftast söker sig.
– Min fru älskar att laga mat, så där sitter jag ofta
och tittar på henne, samtidigt som jag skriver på
min dator. Speciellt när det är mörkt och barnen
har lagt sig.
Köket är din arbetsvrå?
– Ja, fast inte på dagarna. Då blir lägenheten för
tyst. När jag skrev självbiografin sökte jag mig hela
tiden till kaféer. Jag gillar att ha mycket folk omkring mig när jag jobbar. Surret gör mig koncentrerad.
Så vad krävdes för att Morgan Alling slutligen skulle
känna sig hemma?
– Kärlek. Okej, det fanns väl stunder av det
även tidigare; som när min fosterpappa Martin
läste sagor för mig om kvällen. Men det här är
första gången jag på riktigt känner den där kärleken.

Charlie Chaplin är idolen
NAMN: Sven Robert Mor-

gan Alling, född Persson.
FÖDD: 8 juni 1968 i Mölndal.
YRKE: S
 kådespelare, regissör, författare.
BOR: Bostadsrätt,
fyra rum på Södermalm i Stockholm.
FAMILJ: G
 ift med
Anna-Maria Dahl,
hårspecialist på
H&M. Barnen Wilhelm, 8, och Love, 5.
”I mars blir det tillökning med två familjemedlemmar.”
FAVORITPRYL HEMMA:
Ett svartvitt foto från

30-talet på Charlie Chaplin. ”Min idol.”
AKTUELL: M
 ed turnén
Kaos i fredagsmyset och
En föreställning om kärlek, samt nya avsnitt av
tv-programmet Morgans
mission om vuxenmobbning.
DRÖMSEMESTER: ” Som ung
var jag kicktorsk och
sökte ständigt storstäderna. I dag vill jag ha lugn
och ro. Thailand är fint,
men tio timmars flyg är
lite för långt, tycker jag.
Så det blir i stället
någonstans vid Medelhavet.”

DU KAN BIDRA TILL
FLER LYCKLIGA SLUT.
Med ditt stöd kan fler människor ta klivet ur fattigdom för gott. Precis som familjen Sictimbale
i Zambia gjort. De är ett levande exempel på att det finns hopp för alla som lider av hungersnöd
och orättvisor. Genom hjälp till självhjälp ser vi till att människor i världens fattigaste länder får
mat på bordet. Bli en del av vi-effekten och stöd något av våra 251 projekt i kampen mot
fattigdom. Världen behöver fler lyckliga slut.
Sms:a WEEFFECT50 till 72900 så bidrar du med 50 kronor.

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM
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1999–2009
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Norrtull, därefter
Skanstull, Stockholm.
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2009–nu

Älvsborgsgatan, Södermalm, Stockholm.

Nu

Foto: Anders Hansson |

114 251

BAKOM BYGGET

kollektivt
tänkande”
Arkitekten Maria Andersson anar en motreaktion
mot de öppna planlösningarna och att vi i framtiden
får se mer av kollektivt tänkande: bilpooler, gemensamhetslokaler och odlingsytor för alla i huset.

NAMN:Maria Andersson.
ÅLDER: 4
 3.
BOR: I ett hus som hon och

hennes sambo har ritat på
landet utanför Kil, två mil
norr om Karlstad.
FAMILJ: S
 ambon Jan Erik
(som också är arkitekt).
BAKGRUND: Började efter
arkitektutbildningen på
Klara arkitekter i Karlstad
där hon är delägare och
arbetar i dag.
TYCKER OM: Struktur och
textur.
14

Som barn tyckte jag om att
rita och att måla. Jag hade lätt
för matematik och tekniska
ämnen. Att komma in på arkitektutbildningen var som att hitta hem.
En vanlig fördom mot oss arkitekter är
att vi vill bygga monument över oss
själva. Väldigt få drivs av det. Jag brinner
för att skapa bra miljöer för människor.
Hus som man tycker om att vistas i och
som man blir glad av att se från utsidan.
Vägen dit är en lång process av samarbete och kompromisser. Ibland brukar vi
säga att ett projekt aldrig blir så bra som
i den första skissen. Sedan kommer
överväganden om el, ventilation, rör och
allt annat vi har att förhålla oss till.
Funktion och estetik måste samspela.
Dessutom sätter ekonomin naturligtvis
ramar. När material och ytskikt av kostnadsskäl inte blir av samma kvalitet som
det var tänkt från början känns det alltid
lite ledsamt.
Under en längre tid har vi nu sett en
trend med öppna planlösningar. Jag tror
att en motreaktion är på väg, där
människor vill ha mer separata rum.
Troligen kommer vi också att gå tillbaka
mot det murriga och ombonade efter
ljust och fräscht.
Trender är svåra att förutse, men med
tanke på att samhället och familjer ser
annorlunda ut i dag jämfört med för
bara några decennier sedan, tror jag att
det kommer att märkas också på husen
vi bygger. Vi har fler ensamhushåll och
många familjer där barnen bor varannan
vecka. Därför tror jag på mer kollektivt
tänkande; att det finns utrymmen man
kan samutnyttja i flerbostadshus, som
gemensamhetslokaler, odlingsytor, bilpooler, cykelpooler och växthus på taket.
Vi kommer att dela på saker i högre utsträckning. Det blir inte längre lika viktigt att äga.”

FOTO ØYVIND LUND

”Jag tror å mer

Med rätt att rita. Arkitekten
Maria Andersson vill ta tillvara
ljuset i de hus hon ritar. Men det
ljusa och fräscha som har dominerat inredningen i Sverige under
många år tror hon snart kommer
att få en motreaktion.
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6. Granris på räcket.
Ett enkelt knep för att få
det julfint är att klä räcket med granris och linda ett rött band om. Den
som inte har balkong
kan pynta blomsterlådan eller fönsterbrädan
på samma sätt. Tänk
bara på att det inte är
tillåtet att bryta grenar
från levande träd.
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i en korg vid balkongdörren.
5. Mosskransar
i fönstren.
Kransar fungerar lika
bra i fönstren som på
dörren, och passar särskilt bra för dig som inte
har någon balkong alls
att dekorera. Vill du inte
köpa kan du enkelt göra
en egen.
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arrangera mysiga sittplatser på din balkong,
där du även i den kallaste vintern kan sitta och
mysa med en kopp varm
äggtoddy.
4. Skönt för fötterna.
Mattor och fällar på golvet ger en ombonad
och varm känsla. Det
är också trevligt att ha
lånetofflor för gästerna

• ••••

••

2. Levande ljus.
Finns det något mysigare än levande ljus? Ös på
med lyktor, värmeljushållare och ljusstakar i
olika storlek och form.
Vill du inte köpa nytt
finns det ofta mängder
att fynda på loppis.
3. Mysiga sittplatser.
Med hjälp av kuddar
och plädar kan du enkelt

•••

••

1. Ut med granen.
Att ha julgranen på balkongen är smart om du
är trångbodd. Är även
balkongen för liten för
ett rejält träd fungerar
det lika bra med några gran- eller tallkvistar i en golvvas. Dekorera med kulor och
ljusslinga för härlig julkänsla.

3
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styling Helén Bjurberg foto Angelica Söderberg
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Använder du bara balkongen under sommaren
och låter den bli en plats för förvaring när vintern
kommer? Då är det dags att ändra på det.
Så här skapar du en julfin balkong.

6
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4. Lägg på mossa bit
för bit och fäst med
tunn ståltråd runt.
Floristtråd finns att
köpa i pyssel- och trädgårdsbutiker.
5. Dekorera den färdiga kransen med till
exempel band,
kottar, järnek
eller paradis
äpplen.
Fäst med
florist
tråden.

••

1. Ta några sidor från
en tidning och rulla
dem till ett långt rör.
Ska kransen bli stor
behöver du antagligen lägga några sidor
omlott för att förlänga
röret.
2. Linda hushållsplast
runt hela
tidningsröret.
3. Forma det till en ring
i lagom storlek. Fäst
ändarna genom att linda
hushållsplast.

••

••

Så här gör du enkelt
din egen krans av mossa

••

••
•••••••

balkongen
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ulfin på
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till stylisten och inredningsexperten
Ann Charlotte Ridderstolpe.
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kostar 39 kronor
Trött på röda kulor? Ikea,
för tre.

HÄR ÄR SNYGGASTE
PYNTET TILL ÅRETS GRAN
1. Charmig julgranskulai form av
en jordglob, finns på
Indiska för 39 kronor.
2. Traditionell men
ändå modern är den
svartmålade dalahästen från Mio möbler,
29 kronor.
3. Byt ut den gam18
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la vanliga ljusslingan
mot en glammig.
149 kronor på Ellos.
4. Dekorationstofsar
fungerar även bra för
granen. 39 kronor på
Indiska.
5. Eleganta och sofistikerade kulor i matt
svart kommer från

6. Trendigt guldhängemed grafisk
form. 59,90 kronor på
H&M Home.
7. Guldiga medaljongermed snö
kristallmönster från
Lagerhaus, 39 kronor
styck.
8. Trendigt och läckert renhornmed
patina, kommer från
Åhléns och kostar
49 kronor.

9. Ekollon i guld eller
silver,finns på Åhléns
för 49 kronor styck.
10. Fyra pippifåglar
för 99 kronor, finns
i vitt eller guld på
Blomsterlandet.
11. Dekorationer i
papperfrån danska
Broste Copenhagen,
fyra stycken för
149 kronor på Hemtex.
12. Ljushållare till
granenfrån Ferm
living, fyra stycken för
315 kronor, Rum 21.

Varför är vi så
konservativa
med julpyntet?
– Jag tror att det har att göra med
att det är så mycket känslor och
minnen kopplade till julen. Vi bär
alla med oss bilder av våra egna
barndomsjular, men också av hur
vi tycker att en perfekt jul ska se ut.
Är det dags att uppdatera julpyntet?
– Både och. Jag upplever att vi
hade en sådan stor trend för några
år sedan då många gjorde rejäl revolt mot den traditionella granen
och i stället pimpade den med
färgglada och kitschiga dekorationer. Nu går trenden mer tillbaka
mot det traditionella igen.
Hur kan vi dekorera granen modernt
och nytänkande utan att den gammaldags charmen går förlorad?
– Ett sätt kan vara att behålla
det traditionella, men att rensa
och skala av det rejält. Det kan
vara otroligt vackert och effektfull
med en enkel vit pappersgirlang
eller några få hemgjorda dekorationer av silkespapper.
Dina bästa tips till ett vackert julpyntat hem?
– Det behövs ganska lite för att
få till mycket julstämning. Tänk
bara vad effektfullt det är med en
enkel krans av enris. Och glöm
inte dofterna. Hyacinter, några
tallkvistar i en vas och apelsiner
dekorerade med nejlikor på ett fat,
sedan är du hemma.

FOTO KARIN BJÖRKQVIST
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Säkerhetsdörren håller
tjuven borta, inte låset.
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Ett bra lås är viktigt, men det som stoppar
tjuven är hur svårt det är att bryta sönder
dörren. Flera lager stålplåt, hakformade
ståltappar och hakreglar i både fram- och
bakkant gör det näst intill omöjligt att forcera
en Daloc-dörr.
Att Daloc-dörrarna ändå är både smidiga
och eleganta beror på att dörrens motståndskraft helt enkelt är en funktion av hur intelligent
säkerhetsdetaljerna är konstruerade och vilket
material man använder.
Stort projekt? Våra certifierade montörer
byter en lägenhetsdörr på mindre än en
halv dag.
Gå in på Daloc.com och läs mer.
Där hittar du också närmaste återförsäljare.

ÅLDER: 48.
BOR: Stockholm.
FAMILJ: M
 aken Petter och barnen Tom,

15, Hugo, 12 och Molly, 7 år.
GÖR: Inredningsstylist och textilform-

givare.

Säkra dörrar

SÅ GJORDE VI/UTEMILJÖ

Hjälp!

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGENS UTEMILJÖ var

eftersatt. Med hjälp
av en trädgårdsmästare och flera arbetsgrupper med olika ansvar har resan mot
en blomstrande innergård nu tagit fart.
Även om mycket arbete återstår har redan
många förbipasserande stannat till och
reagerat över vilken skillnad det har blivit.

T

rädgårdsmästare Monica Larssons
bilder från våren 2015 säger det
mesta:
Schersminbuskar som förvandlats till stubbar. Håglös och brun
bukettspirea. Torrt ris. Yvig häggmispel. Ogräs där det ska vara jord och gräs där
det ska vara asfalt.
– Framför varje hus hade vi en rabatt med
buskar. För att blomma skulle några buskar
klippas på hösten och andra på våren. Vi hade
nog lyckats göra precis tvärtom, för några blommor såg vi aldrig till, säger Christer Wiklund,
styrelseordförande i bostadsrättsföreningen
Hagbo som har 62 lägenheter i centrala
Örnsköldsvik.
Att utemiljön lämnade en hel del att önska var
alla överens om: en situation som många bostadsrättsföreningar säkert känner igen sig i.
– Föreningar är ofta duktiga på att göra underhållsplaner för fasadmålning och fönsterbyten,
men tänker inte på att buskar och träd också blir
gamla. Det måste man avsätta pengar för i sin
budget, säger Monica Larsson.
För föreningen i Örnsköldsvik blev första steget
mot en bättre innergård att reda ut vad som var
föreningens ansvar och vad som var Riksbyggens.
– Ibland är inte avtalen glasklara och det är lätt
att det leder till missförstånd. Här var det nödvändigt att titta igenom vad vi kunde göra bättre
och vad föreningen hade åtagit sig att sköta själva.
När vi väl hade rätat ut frågetecknen kunde vi
börja blicka framåt, säger Joakim Persson, platschef på Riksbyggen i Örnsköldsvik.

Ogräset trivdes bättre än blommorna på
bostadsrättsföreningen Hagbos innergård i
Örnsköldsvik. En skötselplan och några björk
spireor senare är situationen en helt annan.

Från
ris
till
ros
Nu blommar innergården
text Markus Wilhelmson foto Izabelle Nordfjell

20

EN TYDLIG VISION f rån bostadsrättsföreningen var

Dagmar Johansson är ansvarig
för trädgårdsgruppen och
Christer Wiklund är styrelseordförande i bostadsrättsföreningen Hagbo i Örnsköldsvik.
Tillsammans med de övriga boende
och experthjälp från en trädgårdsmästare har de lyft utemiljön.

att ge utemiljön ett rejält lyft.
Frågan var bara i vilken ände man skulle börja.
Riksbyggen föreslog att låta trädgårdsmästare
Monica Larsson göra ett besök för en status
kontroll.
– Hon gick ganska hårt fram och förklarade
vad som hade gått snett och vad som behövde
grävas upp och planteras om, säger Christer
Wiklund.
Han tog med sig Monica Larssons förslag till
nästa möte i bostadsrättsföreningen.
– För oss var det nödvändigt att få med så
många som möjligt i föreningen på tåget. Det
21

SÅ GJORDE VI/UTEMILJÖ
Sorglig häggmispel.

Så kan du
också få hjälp

Fyra nyanser
av brunt.

Nu blommar det äntligen i Örnsköldsvik. Med en långsiktig
skötselplan ser framtiden ljus ut.

här ska inte vara ett projekt som styrelsen driver. Ju
Men att anlita experthjälp i form av en trädgårdsfler som engagerar sig, desto bättre, menar han.
mästare är en av de bästa investeringar föreningen
Alla medlemmar på mötet såg behovet av en upphar kunnat göra, menar han.
fräschning och var beredda att avsätta pengar och tid
Monica Larsson ser hur många föreningar har
till detta.
städdagar av utemiljön på våren och hösten. I bästa
– Vi har en ganska stor tomt. När vi har den tillfall har någon av de boende kunskap om odling och
gången vore det väl sjutton om vi inte
växter. I värsta fall kan det bli rena trädskulle ta hand om den också, resonerar
gårdstragedin när någon går loss med
Christer Wiklund.
häcksaxen.
Sats
Han påpekar att det dels handlar om
– Ett exempel här var schersmin
trivsel i vardagen, dels att en fin utemiljö ningen har
buskarna. De blir tre, fyra meter höga,
höjer värdet på bostäderna i huset.
stärkt sam men eftersom de hade planterats under
fönster med en bröstning på en och en
manhåll
MED HJÄLP AV Monica Larssons förslag
halv meters höjd hade buskarna skurits
till förändringar satte arbetet i gång.
ner varje höst. Till slut hade det bara bliningen i
Föreningen anlitade Riksbyggen för en
vit stubbar kvar, berättar hon.
föreningen.” Efter att Monica Larsson hade hjälpt
del av grävjobben och planteringarna
medan man tog hand om annat, som
föreningen att gräva upp, flytta och planblomrabatter, själva.
tera nytt skapade hon en skötselplan för
– I föreningen har vi arbetsgrupper med olika anframtiden. På kort sikt: Vad ska göras under det
svarsområden. Det gäller att se vilka kompetenser
kommande året och i vilken årstid? Vem bär an
och intressen som finns bland de boende. Vi starsvaret? På lång sikt: Vad behöver göras i ett fem
tade en trädgårdsgrupp som har lagt ner ett stort
årsperspektiv för att ta hand om de träd, buskar
engagemang, berättar Christer Wiklund.
och blommor som nu har planterats?
Allt arbete i föreningen sker på frivillig väg, men
FÖR CHRISTER WIKLUND och föreningen Högbo har
Christer Wiklund är ändå noga med att poängtera
för medlemmarna att det innebär ett visst ansvar att den röda blodhäggen, den vita björkspirean och
det rosa bergkörsbärsträdet blivit konkreta bevis
bo i en bostadsrätt.
för att det lönar sig att satsa på utemiljön.
– Många säljer sin villa, flyttar till lägenhet och
– Jag ser att människor som passerar förbi
tror att de har flyttat till en hyresrätt där de kan
här reagerar över hur fint det har blivit. Uteslippa allt jobb. Det fungerar faktiskt inte riktigt så i
miljön är ju faktiskt det första man möts av.
en bostadsrättsförening. Man måste vara beredd att
Det är ingen tvekan om att den här satsningen
hugga i lite själv, annars riskerar föreningens kosthar stärkt sammanhållningen i föreningen,
nader att rusa i väg utan att man har kontroll på
säger Christer Wiklund.
dem, säger han.
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Riksbyggen erbjuder en
rad olika förvaltningstjänster som exempelvis skötsel
av inne- och utemiljöer.
Från och med 2017 kommer Riksbyggen att satsa ännu mer på utveckling och underhåll av utemiljöer.
Med ”Utemiljödialogen”
kommer Riksbyggen att
tillsammans med styrelsen
inbjuda till en dialog med
de boende för att i första
skedet skapa en nulägesbild. Utifrån den föreslås en
långsiktig plan för utveckling och underhåll av utemiljön.
Med utemijö avses alltifrån gräsmattor, träd och
buskar till parkeringsplatser, cykelparkering och
lekplatser.
– I planeringsarbetet
ingår också en analys av
ekosystemtjänsterna. Hur
påverkas exempelvis pollinering, naturresurser, markens vattenreglerande förmåga eller luftkvalitet av
det vi gör? Hållbarhetsaspekter är alltid närvarande i vårt arbete, säger
Micael Pamberg, affärsoch verksamhetsutvecklare i Riksbyggen.
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För varje 15 00

ronor du köper

juder vi på en
ett kök för så b

Just nu har vi ett fantastiskt erbjudande till dig som förnyar ditt
kök. För varje 15 000 kronor du köper ett kök för så bjuder vi på
en garderobsdörr eller garderobspaket. Boka ett kostnadsfritt

Schersminbuskar, men
mest stubbar kvar.

hembesök med någon av våra köksexperter så berättar vi mer.
Till hembesöket har vi med oss köksluckor och handtag och hjälper
dig att hitta en bra lösning hemma i din egen köksmiljö. Besök vår

garderobsdörr*

Garderobsdörrar
på köpet!
Ta med/visa kupongen för
din säljare på HärjedalsKök.

hemsida för mer information eller skicka ett SMS med ordet kök

Namn:.....................................................

till 72 660 så kontaktar vi dig.

Telefon:..................................................
epost:.....................................................

* Bredd 385–600 mm och höjd 1600–2400 mm.
Erbjudandet gäller till och med 161031.

Tel: 020-290 500
Kökspassionerat

Följ oss på:

Matsmart

Klimatsnällt

Plånboksvänligt

härjedalskök.se
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VAR
SKA UNGA HA
RÅD ATT BO?

Jakten på en egen bostad påverkar på djupet den generation
som nu växer upp. Hur ska unga ha råd att ta sig in på bostadsmarknaden? Öppet hus berättar om andrahandskontrakt,
osäkerhet, ständiga uppbrott – och om ljuset i tunneln.
text Jens Kärrman illustration Team Hawaii
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I

slutet av oktober flyttade Dina Oetterli.
Igen.
– Det var nionde eller tionde gången på
mindre än två år, säger den luttrade
22-åringen.
Den här gången bar det av till en etta som
hon ska dela med en kompis. Där kan hon
bo i två och en halv månad. Därefter kanske
hon kan stanna kvar i ytterligare några månader.
– Men då måste jag hitta en ny rumskompis och
min värd måste få sitt jobb förlängt i en annan stad.
Så det är väldigt osäkert, berättar Dina Oetterli.
Osäkerheten delas av tiotusentals unga som flyttar runt på storstädernas andrahandsmarknad.
En undersökning som Linnéuniversitetet i
Växjö publicerade våren 2016 visade att bostadssituationen påverkar en hel ungdomsgeneration
på djupet. Hela 94 procent av ungdomarna mellan 18 och 25 år anser att bostadsbristen är den
största samhällsutmaningen. Av dem som bekymrar sig för bostadsbristen är fyra av tio oroliga
över att alls hitta en bostad i framtiden.
Det längsta Dina Oetterli har bott i en och
samma lägenhet är ett halvår. Men oftast handlar
det om några månader åt gången innan det bär av
igen.
– Det är en stress som gnager hela tiden, säger
hon.
Hade Dina Oetterli varit ung för 20 år sedan
hade hon sannolikt redan haft en egen bostad.
För hon har det som historiskt har krävts för att
få en bostad: Jobb och inkomst.
– Det är väldigt frustrerande, att även om jag
har ett jobb och tjänar pengar så kan jag inte flytta
eftersom det inte finns lägenheter, säger hon.

vara på jakt efter nästa bostad. Mindre än hälften av
unga vuxna mellan 20 och 27 år har i dag ett eget
boende, enligt Hyresgästföreningens statistik. Andelen har minskat stadigt sedan undersökningarna
inleddes i slutet av 1990-talet. Samtidigt har andelen unga som bor i så kallade osäkra upplåtelseformer stigit med nära 50 procent de senaste 20 åren.
Störst är bostadsbristen för unga i storstadsområden och på universitetsorter, men problematiken
finns i dag i hela Sverige. I Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät uppger 245 av landets kommuner att de har ett underskott på bostäder för
ungdomar. De vanligaste orsakerna som kommunerna uppger är att det finns för få små lägenheter
eller att de lägenheter som finns är för dyra.
I Sverige som helhet råder bostadsbrist. Trots att
det under 2016 kommer att byggas omkring 60 000
bostäder, fler än vad som har byggts sedan miljonprogrammets dagar, räcker det inte för att klara efterfrågan från en växande befolkning.
– Även om vi har ett ökat byggande nu räcker det
inte med 2016. Det här måste hålla på i 10-15 år för att
klara bostadsutmaningen, förklarade bostadsminister Peter Eriksson (Mp) i förra numret av Öppet hus.

P

roblemen på den svenska bostadsmarknaden har en rad orsaker. Krångliga regler gör
att det tar tid att bygga. På en del håll sätter
kommuner eller lokala opinioner stopp.
Den enorma efterfrågan har resulterat i arbetskraftsbrist i byggsektorn. Dessutom är rörligheten i
det befintliga bostadsbeståndet låg, till stor del
beroende på att skattesystemet gynnar dem som
bor kvar i sina bostäder i stället för att flytta.

FAKTUM ÄR ATT för bara tio år sedan hade Dina
Oetterli kunnat köpa en lägenhet utan några
större problem.
Sedan dess har priserna stigit kraftigt. Men
framför allt är bolånetaket en hög tröskel för
unga på väg in på bostadsmarknaden. Att få fram
flera hundra tusen kronor i egen kontantinsats är
svårt för de flesta. För Dina Oetterli är dagens
prisläge i sig avskräckande.
– Kan jag undvika att vara 22 år och ha ett lån
på tre miljoner kronor så gör jag det, säger hon.
Hon är definitivt inte ensam om att ständigt

När det gäller bostadsbristen bland ungdomar
pekas två huvudförklaringar ut av de experter som
Öppet hus har talat med.
– Bristen på hyresrätter slår hårdare mot unga än
mot andra grupper. Hyresrätt är ofta den första bostaden. Andelen hyresrätter har fallit i storstadsområdena, delvis beroende på ombildningar, och det
har slagit hårdare mot gruppen unga vuxna, säger
Peter Karpestam, nationalekonom på Boverket.
DEN ANDRA ORSAKEN finns på bostadsrättsmarkna-

Ungdomarnas bostadsjakt i siffror
Så länge måste du spara 1 000 kronor i månaden
för att få ihop till kontantinsatsen till en etta:

FÖR FÅ
BOSTÄDER

BOR I EGEN
BOSTAD

KVAR HOS
FÖRÄLDRARNA

BOR I
HYRESRÄTT

STOCKHOLM

RIKET

19,6 år
Kontantinsats:
235 258 kr

26,8 år
Kontantinsats:
322 247 kr

UPPSALA

19,6 år
Kontantinsats:
235 946 kr

ÖREBRO

11,6 år
Kontantinsats:
139 713 kr

84%

av landets
kommuner uppger
att de har ett
underskott på
bostäder för unga.

49%

av de unga bor i
egen bostad. En
minskning med 13
procentenheter
sedan 1997.

20%

av de unga vuxna
bor hemma hos sina
föräldrar. För 19 år
sedan var andelen
15 procent.

27%

bor i hyresrätt
jämfört med 39
procent 1997.

KÄLLOR: HYRESGÄSTFÖRENINGEN, BOVERKET OCH RIKSBYGGEN

den. För att minska risken för en bostadsbubbla i
Sverige infördes 2010 ett bolånetak. Det innebär att
det inte är möjligt att låna till mer än 85 procent av
värdet på en bostad. Övriga 15 procent måste köparen kunna betala själv.
– Bolånetaket gör det ännu lite tuffare för grupper som inte har en stor egen kontantinsats, säger
Peter Karpestam.
Problematiken har förvärrats de senaste åren.
Kombinationen av låga räntor och bostadsbrist har
som förväntat lett till stigande priser.
– Kravet på kontantinsats hade inte slagit lika
hårt om priserna inte varit så höga. Min personliga
uppfattning är att man skulle ha börjat med amorteringskravet, säger Peter Karpestam.
När andelen hyresrätter blivit färre på marknaden

har många unga i stället valt att köpa en bostadsrätt.
Men prisökningen i kombination med bolånetaket
har gjort det svårare. I Stockholms län ligger kontantinsatsen för en etta på i snitt 322 000 kronor.
I riket som helhet är summan 235 000 kronor.
Den som vill spara ihop till kontantinsatsen hade
i princip behövt börja redan vid födseln. En uträkning som Riksbyggens bostadspolitiska expert
Lotta Jaensson har gjort visar att det krävs ett månatligt sparande på 1 000 kronor i mer än 19 år för
att kunna köpa en genomsnittlig enrumslägenhet i
Sverige. Vill man bo i Stockholm får man hålla på i
ytterligare sju år.

D

ina Oetterli har, åtminstone för stunden,
gett upp planerna på att köpa en bostadsrätt. I stället hoppas hon på att mammas
lägenhet ska gå att byta mot två kontrakt.
– Hon har en fyra och bor där själv. Vi vill byta
den mot två mindre lägenheter. Men det märks på
bytesmarknaden att det är bostadskris. Folk är
rädda för att släppa två kontrakt, säger hon.
Dina Oetterli är aktiv i den partipolitiskt
obundna organisationen jagvillhabostad.nu. Dess
ordförande Aidin Zandian menar att yngre just nu
missgynnas på alla nivåer.
Inte nog med att det finns få hyresrätter och att
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bostadsrätterna blir dyrare. Även på andrahandsmarknaden har hyrorna, efter politiska beslut,
gått upp.
– Andrahandshyrorna har mer eller mindre
släppts fria, åtminstone om du hyr en bostadsrätt.
Unga har förpassats till en osäker och otrygg
andrahandsmarknad. Det är baksidan med att
det har blivit lättare att hyra ut, säger han.

D

et är inte bara bostadsmarknaden som
gör att unga har svårt att hitta någonstans att bo. Strukturella förändringar
på en arbetsmarknad med allt fler tillfälliga anställningar påverkar också. Dessutom är
hyresvärdarnas krav på månadsinkomst svåra att
nå med dagens hyror.
– Många värdar kräver en inkomst på tre
gånger månadshyran. Ser vi till nyproduktion är
det mycket pengar, säger Aidin Zandian.
Precis som så många andra aktörer i bostadsdebatten önskar organisationen jagvillhabostad.nu
en rejäl översyn av hela bostadssektorn, inklusive
skatterna.
– Nu subventioneras de som redan har en bostad, men det finns ingen motsvarighet för dem
som inte har en bostad. Dessa skevheter måste justeras om i skattepolitiken, säger Aidin Zandian.
ALLA KURVOR PEKAR dock inte åt fel håll. De senaste
åren har produktionen av hyresrätter åter börjat
öka, liksom byggandet av studentbostäder. Flera
bostadsföretag har projekt för att försöka hålla
nere priserna på lägenheter för unga. Riksbyggen
har konceptet StegEtt, med yteffektiva och smart
planerade bostadsrätter inriktade på små hushåll.
På flera håll prövas flyttbara hus, som placeras
på tomter med tidsbegränsade bygglov. När
bygglovet går ut flyttas huset till nästa tomt. Ofta
handlar det om platser som ändå ska bebyggas
om några år.
Göran Cars, professor i samhällsplanering på
Kungliga tekniska högskolan, KTH, tror mycket
på den modellen.
– Man kan också fundera på om
alla de normer som finns för normalt boende måste gälla den typen
av bostäder. Är man ung och flyttar till sin första bostad kanske

Många
värdar
kräver en
inkomst på
tre gånger
månads
hyran.”

man klarar av lite trafikbuller under några år. Det
är värt att diskutera. Då skulle många platser där
man inte får bygga i dag bli byggbara, säger han.

Energi Renovering och Kvalitets Säkring
Tappvatten System – Värme System

ETT SÄTT ATT runda det hinder som lånetaket innebär kunde vara att införa ett bosparande efter norsk
modell, menar Göran Cars. I vårt västra grannland
är bosparande för unga skattesubventionerat.
– Det är ett slags inträdesbiljett för ungdomar till
enklare boenden, så att de kommer in på bostadsrättsmarknaden. Jag förstår att politikerna är bekymrade över skuldsättningen i Sverige. Ett bosparande skulle kunna vara ett sätt att komma runt
det, att de unga har en hygglig insats, säger han.
Att byggandet ökar är ett positivt tecken att ta
fasta på för landets unga och deras föräldrar. De
kommande åren kommer även demografin att
hjälpa till.
– Vi har haft en ungdomspuckel, när många
skulle ut samtidigt. Vi har nått toppen av den, så
man kan förvänta sig att det lättar lite grann, säger
Peter Karpestam.

M

en de strukturella problemen på den
svenska bostadsmarknaden ser ut att
bestå under överskådlig tid. Följderna
är dels ekonomiska. Finns det inga
bostäder blir det svårare att flytta ditt jobben finns.
– Rörligheten bland de unga vuxna mellan 
20 och 24 år har fallit, deras benägenhet att flytta
inom och mellan kommuner har fallit, säger Peter
Karpestam.
Det senaste decenniet har också andelen unga
mellan 20 och 23 år som bor hos sina föräldrar stigit med ungefär en tredjedel. Att bo hemma länge
är sannolikt inte den bästa vägen in i vuxenlivet.
Dina Oetterli har mellan nästan samtliga nio flyttar de senaste två åren mellanlandat hos mamma.
– Så jag har blivit vuxen nio gånger och tagit ett
steg tillbaka nio gånger, säger hon
och tillägger:
– Samtidigt är jag glad att jag
har en mamma som bor i Stockholm. Hur de som kommer från
andra ställen i landet klarar det,
fattar jag inte.

Bauer Watertechnology AB
Säbygatan 1, 261 33 Landskrona

www.bauer-wt.com/swe
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Mys

Fluffigaste kudden
Finns hos Mio
möbler och kostar
599 kronor.

*FÖR DIG OCH DITT HEM

Långsiktighet är bra.
Även på kort sikt.

Kudde med folk
lorekänsla från
H&M Home kostar 99 kronor.

Betonggrå ljusstakar i olika storlek, 49 kronor på
Lagerhaus.
Charmiga
renkudden
Ohh Deer kostar 439 kronor på
BoConcept.

Generös mugg
för vinterns
varma drycker,
29 kronor, Ikea.

Härlig, grovstickad pläd
från H&M,
599 kronor.

Håll värmen!
Vintern är här. Och kylan med den. Dags att tända
ljus och krypa ner under en filt. Här är prylarna
som hjälper dig att hålla värmen i soffhörnet.
Av Helén Bjurberg
Gosiga tofflor från
H&M, 199 kronor.

På Riksbyggen utvecklar vi bostäder och andra fastigheter. Det som gör
oss speciella är att när du flyttat in i din nya bostad stannar vi kvar och tar
hand om den – länge. På lång sikt innebär det att du och dina grannar får
ett boende som underhålls och förvaltas av våra kunniga och engagerade
medarbetare så att både hus och omgivningar alltid är i bra skick. Och
när de är i gott skick så höjs värdet på bostaden och hela föreningen. På
kort sikt innebär det att du alltid har ett tryggt och funktionellt boende
att komma hem till.
Vi är även ledande när det kommer till att hjälpa företag och offentliga fastighetsägare att trivas och må bra i sina fastigheter. Titta in på
riksbyggen.se och se vad vi kan göra tillsammans på kort eller på lång sikt.
Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Rosenröd, mjuk
filt från Indiska,
499 kronor

Lykta med varmt
och trivsamt sken
från Indiska, 249
kronor.

Mjuk sittpuff i fårskinn från Folkhemmet, 3 300
kronor.

Lammskinn från
Tibet, finns på
Ellos och kostar
1 499 kronor.
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Vad är
Innovativ
parkering?

Här kan du leva bättre

utan egen bil

•• I takt med att Stockholm
växer behöver det byggas
allt fler bostäder. Det betyder
svårare och dyrare tomter att
bygga på, plus att vi blir fler
människor på samma yta för
transporter.
•• Vanligen kräver kommuner
att det byggs ett visst antal
parkeringsplatser per lägenhet i samband med nybyggnation. Men med flexibla parkeringstal skulle det bli möjligt att bygga fler bostäder
och färre p-platser där det
finns goda alternativ till eget
bilägande.
•• Några alternativ är bilpool,
transportcyklar, bättre gårds
miljö för cykelparkering och
tillgång till bra kollektivtrafik.

Klimatsmarta visioner har de flesta, men hur fungerar de konkret
i vardagen? I Haninge söder om Stockholm byggs nu ett hus som
gör det bilfria livet möjligt och lockande.
text Markus Wilhelmson illustration Susanne Engman

H

aninge är en av alla Stockholmskommuner som
växer så det knakar. Till år
2030 ska Stockholms län
ha vuxit med ett helt
Göteborg. Allt fler vill bo i
huvudstaden eller i dess närhet.
En av utmaningarna är naturligtvis var
alla ska bo och en annan hur vi ska transportera oss.
– I storstadsområdena märker vi nu en
förändrad syn på bilen. Från att ha varit en
statussymbol börjar allt fler att
betrakta bilen som ett besvär,
konstaterar Veronika Johansson,
Många storstadsmiljö, konstaterar
Meeri Wasberg, kommunalråd
hållbarhetsspecialist på Riks
upptäcker och ordförande i kommun
byggen och delaktig i projektet
Innovativ Parkering som Riksatt det går styrelsen i Haninge.
Hon beskriver projektet med
byggen driver tillsammans med
alldeles
Haningeterrassen som något
bland andra Kungliga tekniska
större än bygget av ett hus:
högskolan (KTH), Trafikutred
utmärkt
– Här pratar vi om att utningsbyrån och Haninge komveckla en plats och ett område
att ta sig
mun.
och faktiskt ställa den större fråI projektet demonstreras och
runt i
gan: Hur skapar man ett bra liv?
utvärderas nya lösningar för parkering och så kallad mobilitet,
kommunen För att visa hur ett nytt och
friare liv är möjligt, har Riksalltså hur vi transporterar oss.
byggen beskrivit hur en vecka
Målet är att skapa mer attrak- utan bil.”
som boende i Haningeterrassen
tiva boende- och stadsmiljöer
kan se ut, under rubriken ”Sju resor bättre”.
och att sänka bygg- och boendekostnader
genom att visa på nya lösningar som kan
MÅNDAG: Pendeltåg som på 27 minuter tar
öka bostadsbyggandet. Att bygga färre
dig till Stockholms Central. I rusningstid
parkeringsplatser skapar utrymme för
betydligt snabbare än att sitta i köerna på
fler bostäder. Men då måste det förstås
Nynäsvägen. Alla nyinflyttade bjuds på ett
finnas alternativ till bilen.
30-dagars SL-kort. Pendeltågsstationen
ETT HÖGST KONKRET exempelär Haningeligger två minuters promenad från huset.
TISDAG: Buss till idrottsaktivitet. Från den
terrassen, ett pilotprojekt där första spadnya bussterminalen, som ligger en trappa
taget till 600 nya bostäder togs i april i år.
ner från Haningeterrassen, utgår 14 buss– I dag är det här en kall och blåsig
linjer mot city, skärgården och grannasfaltsöken med en bussterminal. Om 
kommunerna.
tio år kommer det att vara en pulserande

sitt bibliotekskort låna cykel, hjälm och
cykelkarta i en nybyggd cykelpool på
biblioteket i Haninge.
– Det här har blivit jättepopulärt. Tack
vare det upptäcker många att det går alldeles utmärkt att ta sig runt i kommunen
utan bil, säger Stefan Nilsson.
OCKSÅ SJÄLVA HUSET präglas av klimattänk

Cykel till ett kvällsdopp i sjön
Rudan som ligger nära huset. I bostadsrättsföreningen finns både vanliga cyklar, elcyklar och lådcyklar att låna.
TORSDAG: Låna bil i husets bilpool. Bokas
via nätet eller en app i telefonen. Under
tre år får alla boende i bostadsrättsför
eningen gratis medlemskap i bilpoolen.
FREDAG: Taxi hem från fest eller shopping
med tio procent rabatt som erbjuds alla
boende.
LÖRDAG: Promenad till pulkabacken,
skridskobanan, bion eller till Torvalla
sportcentrum.
SÖNDAG: Hyrbil med tio procent rabatt när
syrran behöver flytthjälp.
ONSDAG:

– Det blir lätt bara tomma ord när det
pratas om miljö och hållbarhet. Men med
hjälp av exempel från vardagen försöker vi
visa att man faktiskt inte behöver bilen
längre när man flyttar till Haningeterrassen. Vi hjälper till att redan från inflyttningen ge möjligheter till nya vanor, säger
Stefan Nilsson, sälj- och marknadsansvarig för Haningeterrassen.
Variationen av lägenheter i Haninge
terrassen blir stor:

Alltifrån kvadratsmarta ettor i ett instegsboende till femrumslägenheter för
familjer. Dessutom kommer Riksbyggen
att bygga hyresrätter och Bonumlägenheter för seniorer (+55 år).
I bottenvåningen på huset kommer det
att finnas butiker, kaféer, restauranger,
biograf, mataffär och ett planerat specialistsjukhus.
ÄVEN OM FÖRSTA inflyttning dröjer till andra

kvartalet 2018 har Riksbyggen och kommunen redan tagit första stegen mot ett
nytt och mer bilfritt liv.
Sedan ett halvår kan man med hjälp av

och kommer att bestå av gröna tak med
ängsväxter, gårdsodling i lådor, vinterträdgård/orangeri, anläggning av gröna
stråk och grönytor med dammar och vattenspeglar.
– Det är en fantastisk förvandling som
den här platsen nu genomgår, säger kommunalrådet Meeri Wasberg och fortsätter:
– Att förändra vårt beteende är inte lätt.
Men när man redan från början bygger miljöer som är extremt nära kollektivtrafik och
natur, då skapar man de bästa förutsättningarna att leva ett så bilfritt liv som möjligt. Det tycker jag är tilltalande och något
som verkligen tar sikte på framtiden.

SE FILMEN om Haningeterrassen och Riks

byggens hållbarhetsarbete:
oppethus.riksbyggen.se
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Riksbyggen svarar

Unika tvättmaskiner
från

*VÅRA EXPERTER HAR SVAR PÅ ALLT

Duo
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.

Både tvättar och torkar!
Endast 0,3 m2 golvyta
Energieffektiv
Kompakt format. Perfekt i badrummet
eller smidig kombination i fritidshuset.
Passar överallt!

Jag har ganska nyss flyttat in
i min första bostadsrätt och
känner att det är mycket att
hålla koll på. Finns någon utbildning i att bo i bostadsrätt?
Tack för din fråga! Ja,
ibland är det inte helt enkelt att hålla koll på hur
allt fungerar i en bostadsrättsförening. Det är dock oerhört
viktigt då du själv äger rätten
att bo i bostaden, men själva
huset ägs av bostadsrättsföreningen som du är en del av.
För att besvara din fråga om
vad som gäller tog jag kontakt
med en av våra föreningssamordnare, Anette Åberg. Hon
tipsar om en e-utbildning som
vi har tagit fram just med fokus på vad det innebär att bo i
bostadsrätt. Att det är en e-utbildning innebär att utbildningen är digital och att du
själv går igenom den i din egen
takt. Vår e-utbildning hittar
du på www.riksbyggen.se.
Sök på ”Bo i bostadsrätt”.
Där finner du en rad olika
filmer som handlar om hur en
styrelse fungerar, skillnaden
på bostadsrätt och hyresrätt
och hur du kan vara med och
påverka i bostadsrättsför
eningen. Du finner även svar
på frågor som handlar om avgiften, rättigheter och skyldig-

heter och vad du får och inte
får göra i en bostadsrätt.
Du kan också hitta en del
matnyttig information på vår
hemsida under rubriken
”Frågor och svar”.
Therese Berg
Strateg för social hållbarhet på
Riksbyggen

Vi ska separera – vem
får bostaden?
Vad händer med min och
min frus bostadsrätt om vi
separerar? Vi har två barn,
en 15-åring och en 1-åring. Vi äger
bostadsrätten tillsammans, men
jag står ensam på bostadslånet.
Bostadsrätten utgör som
huvudregel giftorättsgods
(alltså motsatsen till enskild egendom). Undantag
gäller för enskild egendom
enligt äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev. Allt
giftorättsgods ska vid en skilsmässa ingå i bodelningen
mellan makar och ska, efter
avdrag för skulder, delas lika.
Detta gäller även om den ena
maken ensam står på lånen för
bostadsrätten. Det finns möjlighet att frångå regeln om lika
delning om ni har varit gifta i
kortare tid än fem år. I detta
fall förutsätter jag att huvudregeln gäller. Du kan därmed
räkna med att bostadsrätten
ska ingå i den egendom som

Vem får bostaden om
vi separerar?”
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Fråga våra

ska delas lika
utan dröjsmål
experter
mellan er. Enunderrätta styligt lagen får
relsen om skaoppethus@riksbyggen.se
den som har
dan i de fall deFråga vad du vill om
störst behov av
lar av lägenheten
ditt hem och ditt
bostaden bo kvar.
som föreningen
boende.
Finns det barn
har underhålls
brukar den som bor
ansvar för har skadats
med barnen få behålla hemeller skadan riskerar att sprimet. Den andra maken måste
das – eller har spridits – till
förstås kompenseras ekonoandra delar av huset.
miskt i sådant fall.
Hur man ska gå till väga vid
Viveca Jusélius Starck själva återställandet av lägenKontorschef på Familjens jurist heten beror som ovan anges
på ett antal parametrar. Det
måste utredas vem som är anVems är ansvaret
svarig för skadan och kontvid vattenskada?
rolleras om skadan täcks av
Jag undrar vilken tur
någon försäkring. Ibland erordning som gäller vid vatsätts en skada som bostadstenskada eller annan skada i rättshavaren juridiskt är anen enskild lägenhet. Styrelsen,
svarig för av föreningens förförsäkringsbolag, den boende?
säkring. I sådant fall ska
Hur går man till väga? Vem gör
bostadsrättshavaren betala
vad och i vilken ordning?
eventuell självrisk och kostnader som inte ersätts av försäkHur man ska gå till väga
ringen. Det är viktigt att inoch vilka parter som blir
blandade parter är överens
engagerade vid en skada,
om vad som ska göras och vem
kan man dessvärre inte svara
som ska betala vad innan någenerellt på. Det beror på vad
got arbete beställs. Det är tysom har skadats, vad som har
värr inte ovanligt med tvister
orsakat skadan, vem som har
mellan förening och bostadsunderhållsansvaret för det
rättshavare om vem som ska
som har skadats, vilka försäkbetala vad när lägenheten väl
ringar som eventuellt finns
har återställts och betalningsoch vad som kan ersättas av
ansvaret inte diskuterades i
respektive försäkring.
förväg.
Det man dock alltid ska
För att i möjligaste mån
börja med är att vidta åtgärundvika tvister bör skade
der för att begränsa själva skahanteringen ske i nära sam
dan. Om det är en pågående
arbete mellan förening, bovattenskada ser man till att få
stadsrättshavare och försäkden att upphöra. Bostadrättsringsbolag.
havare som upptäcker en
Camilla Alm-Eriksson,
skada i sin lägenhet ska också
Chef juridik på Riksbyggen

46 cm

Euronova 1000
68 cm

Jag vill veta mer om
att bo i bostadrätt

Marknadens minsta
tvättmaskin!
Unika mått
Se även www.kenny.se
Ring 08-714 98 98 för närmaste
återförsäljare.

Bytte ni
garageportar
i hockeyfrilla?
Det var ett tag
sedan nu.
Mycket har hänt sedan 1980. Som nya regelverk
och säkerhetskrav för garageportar till exempel.
Välkommen till Garageportexperten!
Våra behöriga montörer hjälper er med
trygga och säkra portar.

SeatUp hjälper dig som har svårt att själv ta dig i
och ur en sittmöbel.
SeatUp dämpar din rörelse då du sätter dig och
lyfter dig varsamt då det är dags att resa sig.
Den patenterade tekniken är helt mekanisk.
Utan motorer eller sladdar.

WWW.SEATUP.SE

Tel: 0140-16275
Mail: info@seatup.se

NYA HEM/VÄXJÖ

Ett nytt kvarter mitt i Växjö

Himlen ru nt hörnet

Stor och gemensam takterrass med festlokal mitt i stan?
I snabbväxande Växjö utvecklas ett nytt kvarter med inspiration
från gamla magasinsbyggnader och dansk arkitektur.
text Markus Wilhelmson 3D-illustrationer Visualisera foto Kasper Levison

Gemensam takterrass med både innedel och utedel. När Lokstallet i Växjö nu tar form är det med
inspiration från kvarterets historia som stationsområde och med dansk arkitektur som förebild.
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Stora fönsterpartier
och etagevåningar
med spiraltrappor, bjuder
Lokstallet i Växjö på.

O

m världsbilden utgår
från riktnummer 08
kan man inbilla sig
att ord som förtätning och inflyttning
mest är förknippade
med Stockholm.
Inget kan vara mer
fel. Sverige är det land i EU där urbaniseringen sker snabbast och mönstret ser i
stort likadant ut över hela landet. Allt fler
människor vill ta del av tätortens utbud av
nöje, kultur, sport och arbetstillfällen.
På få platser är det mer påtagligt än i
Växjö som de senaste åren har vuxit med i
snitt 1 000 invånare per år.
Så har det inte alltid varit.
– När jag växte upp i Tingsryd några mil
söder ut fanns det inte på kartan att jag
skulle flytta till Växjö. Det ansågs vara en
ganska trist stad. Så är det verkligen inte
längre, säger inredningsstylisten, designern och – numera – Växjöbon Mathilda
Karlsson.
Flera faktorer har samverkat för att påskynda den positiva spiral som Växjö nu är
inne i.
Bildandet av Linnéuniversitetet 2010,
genom en sammanslagning av Högskolan 
i Kalmar och Växjö universitet, har varit
en viktig faktor.
Att familjen Kamprad och Ikea har donerat drygt 950 miljoner kronor till en ny
stiftelse som ska stödja forskning och utbildning i framför allt Småland och vid
Linnéuniversitetet, har ytterligare ökat
framtidstron.

FÖR FYRA ÅR sedan klubbade kommunen
igenom ambitionen att växa med 30 000
invånare fram till år 2030. I regionen
finns nu närmare 600 IT-företag och en
av landets mest hyllade restauranger
– PM & Vänner.
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Boka en
kostnadsfri
besiktning och
besparingskalkyl.

www.lumon.se

NYA HEM/VÄXJÖ

Tilläggsisolera vinden
– öka boendekomforten och spar pengar.

Med tilläggsisolering av lösull får du varmt och skönt
inomhus på vintern samtidigt som det är svalt under
varma sommardagar.
Du minskar dina uppvärmningskostnader och din energiförbrukning, vilket är bra för både plånboken och miljön.

Satsningen på idrott och Arenastaden –
med fyra helt nya tävlingsarenor för ishockey, friidrott, fotboll och innebandy –
har också varit omfattande. Förra året
vann Växjö Lakers SM-guld i ishockey.
Vem hade trott det för tio år sedan, i en
stad där sporten framför allt har varit fotboll och laget heter som ett väderstreck –
Öster!?
– Jag vill påstå att det som har skett i
Växjö de senaste 15 åren är unikt. Det är en
enormt expansiv region. I byggbranschen
har det blivit ett begrepp att det är i Växjö
det händer, säger Thomas Mauritzson, arkitekt på Möller arkitekter.
Utvecklingen märks inte minst i efterfrågan på bostäder, där Thomas Mauritzson är inblandad i ett av de senaste årens
mest spännande projekt: Lokstallet.
Lokstallet är beläget så centralt man kan
komma i stan, mellan järnvägen och Södra
Järnvägsgatan. Inspiration har Mauritzson och hans kollegor hämtat från magasinsbyggnader på det äldre spårområdet i
Växjö och från dansk arkitektur.
– Vi har försökt att skapa ett spännande
och modernt kvarter men ändå med en anknytning till stationsområdet, säger Thomas Mauritzson.
Resultatet är ett kringbyggt kvarter med
sju huskroppar och två slutna atriumgårdar.
•• Kvarterets västra del, första etappen,
innebär yteffektiva mindre bostadsrätter
om 1–3 rum och kök.
•• I den östra delen av kvarteret, andra etappen, byggs 55 bostäder om 2–5 rum och
kök. Vindsvåningar med snedtak, spännande fönstersättningar och lägenheter
med egna uteplatser eller balkonger.
I den andra etappen finns också två av
Lokstallets guldkorn: Två rymliga etagelägenheter om 155 respektive 126 kvadratmeter.

– Du har inte
bara en otrolig utNu börjar
sikt över Växjö
försäljningen
utan också privat
balkong och stor
•• Bostadsrättsföreningtakterrass. Det
en Lokstallet Växjö.
blir två lägenheter
136 lägenheter om
som sticker ut,
1–5 rum och kök.
som villor på taNÄR? S
 äljstart i mitten av
ket, säger Karin
november 2016. InflyttHoberg, säljare i
ning etappvis från och
Riksbyggen.
med hösten 2018.
Men även om
VAR? S
 tationsområdet
man inte bor i en
i Växjö.
av de två etage
HUR? R
 iksbyggens nya
våningarna har
projekt på Stationsområman möjlighet att
det i Växjö. I husen finns
känna himlen
också övernattnings
runt hörnet.
lägenhet samt en lokal
Bostadsrättsföreningen kan hyra ut.
föreningens gemensamhetslokal
är nämligen placerad på ett av taken, med en utedel och
en del under glastak.
– Det känns väldigt lyxigt att ha gemensamhetslokalen placerad på taket. Det ger
alla boende känslan av att ha en egen takterrass, säger Thomas Mauritzson.
Mycket omsorg har också lagts vid design av lägenheterna. Det är där som inredningsstylisten Mathilda Karlsson kommer in.
Hennes uppdrag har varit att ta fram
fem designlinjer som de boende får välja
mellan, med namn som tidlös bistro, soft
color och nordisk natur.
– Det har varit väldigt roligt att försöka
fånga det som är i ropet nu vad gäller färger och kulörer, men också tänka klassiskt
och hållbart. Småländskt med edge, kanske man kan kalla det, säger Mathilda
Karlsson.

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning, besparingskalkyl och bekymmersfri entreprenad.

Lumon inglasning

– ge balkongen eller terrassen ett nytt liv
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

FEAB Isolerproffs AB
Tel 08-94 04 05, 0418-121 05 • www.isolerproffs.se

Vill du betala grannens
telefonräkning?
Såklart inte, men även när det gäller vatten-, värme- och elförbrukning är det
ofta stora variationer mellan olika hushåll. Detta innebär att i föreningar där
förbrukningen ingår i avgiften så subventionerar en majoritet av de boende
för en minoritets energislöseri. Det är inte rättvisst för varken medlemmarna
eller för miljön.
Behöver ni hjälp att titta på möjligheterna att införa Individuell Mätning
och Debitering (IMD)? Techem erbjuder kostnadseffektiva helhetslösningar
som innefattar allt från trådlösa mätare, fjärravläsningssystem och tjänster
inom IMD. Erfarenhet visar att förbrukningen sjunker med 15-30% när IMD
införs, vilket gör det till en självfinansierad investering för föreningen.

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning
samt en besparingskalkyl!
Stockholm
Göteborg
Malmö

08 410 193 90
031 760 46 30
040 631 60 90

www.techem.se

info@techem.se

Nya bostäder
*HÄR VILL DU LEVA OCH BO

Stadsliv och
grönska

Välkommen hem!

TÄBY

Galoppfältet flyttar ut och en helt ny stadsdel tar plats. I hjärtat av den nya stadsdelen,
alldeles vid den pulserande boulevarden och
strax intill ett stort grönområde, planerar vi
kvarteret Hej.
Täby Park, Amfiteatern, för små och stora
familjer. riksbyggen.se/amfiteatern
Täby Park, Cykelverkstaden (StegEtt), 
1–2 rok. Yteffektiva lägenheter med modern
inredning. riksbyggen.se/cykelverkstaden
Täby Park, Parkliv, familjevänliga hus med
strålande läge. riksbyggen.se/parkliv
Täby Park, Boulevarden, ett ”mitt-i-smeten-
boende”. riksbyggen.se/boulevarden

Att utveckla, förvalta och förbättra bostäder är kärnan i Riksbyggens verksamhet.
Vi bygger allt ifrån mindre radhus till stora bostadsområden med hundratals
lägenheter och 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 ny bostad på hemsidan för respektive bostadsprojekt.

Präglat av havet

Mer än en bostad

En del av det nya Malmö

Sjöutsikt och finesser

Nära centrum

Bostadsrätter i Bohus

MALMÖ, LIMHAMN – BRF AQUA PÅ ÖN
 å ett fantastiskt läge på Ön, Limhamn plaP

UPPSALA – BRF SAGAN

MALMÖ, HYLLIE

STOCKHOLM – BRF DJURGÅRDSVYN

UMEÅ – BRF DRAGONEN 1

ALE, BOHUS – BRF SKÅRDAL

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. Planerad säljstart i december 2016.
BOSTÄDER: 1 12 lgh, 2–4 rok
riksbyggen.se/sagan

Här bor du där det händer – nära Malmö Arena,
Malmömässan, Emporia och Malmös nya badhus. Naturlighet är i fokus och varje trappuppgång har en egen takterrass.
BOSTÄDER: F
 örsta etappen, 78 lgh,
varav 8 Townhouse
riksbyggen.se/hyllie

Det finns ett hus där rum är mer än väggar,
golv och tak. Med klimatsmarta finesser och
vardagskloka lösningar. Ett hus som tänker
ett sekel framåt. Välkommen till Riksbyggens
100-årshus i Norra Djurgårdsstaden.
BOSTÄDER: 5
 0 lgh
riksbyggen.se/nds

Riksbyggen planerar för ytterligare lägenheter
på populära Dragonfältet, bara 10 minuters
promenad från centrum. Efter succén på
Sandåkern tar vi med oss det bästa från dessa
projekt.
BOSTÄDER: 3
 9 lgh, 2–4 rok
riksbyggen.se/dragonen1

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 början av 2017. Inflyttning kan ske från slutet av
2018.
BOSTÄDER: 36 lgh 2–3 rok.
riksbyggen.se/skardal

Historiskt lugn

Modernt sekelskifte

Vackert område

GÖTEBORG – BRF MUNKEBÄCKSÄNG

LINKÖPING – BRF ROSENHÄLL

Vid Munkebäckstorg växer ett nytt bostadsområde upp. Här bygger Riksbyggen på
historisk mark i en lugn och populär stadsdel.
Säljstart våren 2017.
BOSTÄDER:79 lgh, 1–4 rok
riksbyggen.se/munkebacksang

Med Brf Rosenhäll skapar vi modernt sekelskifte i anrika Ramshäll. I balansen mellan
innerstad och villakvarter planerar vi nu ett
30-tal bostadsrätter.
BOSTÄDER: 3
 5
riksbyggen.se/rosenhall

ÖREBRO – BONUM BRF PEPPARMYNTAN
BONUM Nu är äntligen bygget i gång av Brf

nerar vi att bygga 63 lägenheter. De välplanerade och moderna bostäderna i kombination
med närheten till havet skapar här ett unikt
boende att trivas i.
BOSTÄDER: C
 irka 63 lgh
riksbyggen.se/aqua

Villakänsla
i lägenhet
GÖTEBORG – BRF SLOTTSBERGET 3

På Slottsberget, 500 meter från Frölunda torg,
får du närhet till det mesta i skön samklang
med en trygg och lugn miljö precis inpå
knuten. Här planeras något så unikt som
lägenheter med villakänsla, mitt i skogen,
perfekt för såväl barnfamiljen som senioren. 
Den genomtänkta arkitekturen skapar ett
modernt boende där insidan är lika viktig
som utsidan och den kringliggande miljön.
BOSTÄDER: 7
 5 lgh, 2–4 rok
riksbyggen.se/slottsberget3
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Pepparmyntan, Örebros första Bonumhus, som ligger vackert i en snabbt växande,
attraktiv del av Örebro.
BOSTÄDER: 47 lgh, 2–5 rok
bonumseniorboende.se/pepparmyntan

FLER NYA BOSTÄDER
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Nya bostäder
*HÄR
LEVA
OCH BO
*NYHETER
OMVILL
HEMDU
OCH
BOSTÄDER

Fler nya bostäder

••

••

••••••••

••••••••

••

••
•••••••
••

•••••••

••

••

••

••

••
•••••••
••

••

••

••

••

••

••

••

••••••••

••

••

••

•••••••

••••••••

••

••

••

••

••

••

••

••••••••

••

••••••
•••

••

••

••••••••

••

••

••••••••

••

••••••

••
•••••••
••

••
•••••••

••

••••••

•••

••

••••••
•••

••

••
•••••••
••

••

••••••••

••

•••

••

••

••

••

••

••

••

••

••••••••

••

••

••

••

••• •••••

••

••

67 lgh, 1–4 rok.
riksbyggen.se/fiskelyckan
•• MALMÖ, Brf Junibacken, 34 lgh, 1–4 rok.
riksbyggen.se/junibacken
 rf Keramikern,
••HÖGANÄS, B ONUM B
29 lgh.
bonumseniorboende.se/keramikern

7

••

•••••••

SYD
•• HELSINGBORG, Brf Fiskelyckan,

••

••

Försäljning pågår

••

••

Brf Parken är den tredje etappen i hjärtat av Viksjö
i Järfälla kommun.

••• •••••

Strax söder om Ladugårdsängen i Örebro planerar
Riksbyggen att uppföra vårt StegEtt-koncept som
är framtaget med tanke på förstagångsköparna.
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På tomten där Munkebäcksgymnasiet i Göteborg
tidigare haft sin plats planerar Bonum seniorboende för 66 nya lägenheter.
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Brf Steget i Norra Tyresö centrum är ett hus med
flexibla lägenheter.

••

4
••

••

••

••

••

••••••••

••

••

•••

••

••

••

••••••

••••••

••

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

ÖST
•• KALMAR, Brf Solgläntan,

39 lgh, 2–5 rok.
riksbyggen.se/solglantan

•••

••

••••••

•••

••

••

••• •••••

•••••••

3

••

••

Brf Angela i Ängelholm planeras bli 16 våningar och
rymma ljusa lägenheter mellan två och fyra rum.
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••

••

••

••••••

•••

••

••• •••••
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••

•••

••

••
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••• •••••

••

••

••

••

VÄST
•• VÄNERSBORG, 

•••

••

••• •••••

Vid fd idrottsplatsen Julivallen i Höganäs kommer det att bli fler nya hus, cirka 70 lägenheter
i tre hus på 4–6 våningar.

••

••••••

••

••

••

•••

••

cirkaa 200 lgh.
riksbyggen.se/flemingsberg
•• SKELLEFTEÅ, Kapella 11,
cirka 120 lgh.
riksbyggen.se/skelleftea
•• SOLLENTUNA, Väsjön,
450 lgh.
riksbyggen.se/vasjon
•• STOCKHOLM, Brf Djurgårdsvyn,
50 lgh.
riksbyggen.se/nds
•• STOCKHOLM, Brf Tranebergsängen,
48 lgh.
riksbyggen.se/traneberg
 rf Steget, 72 lgh.
3 TYRESÖ, B
riksbyggen.se/steget
•• TÄBY,Nya Täby Park.
riksbyggen.se/amfiteatern,
riksbyggen.se/cykelverkstaden,
riksbyggen.se/parkliv,
riksbyggen.se/boulevarden

••••••

••

STOCKHOLM/UPPLAND
•• HUDDINGE, Hälsovägen Flemingsberg,

••

•••

••

40 lgh.
riksbyggen.se/munktellstaden
•• NORRKÖPING, Fängelset,
50 lgh.
riksbyggen.se/fangelset
•• LINKÖPING, Brf Rosenhäll,
35 lgh.
riksbyggen.se/rosenhall
•• VÄSTERÅS, Brf Bryggargården,
40 lgh, 1–4 rok.
riksbyggen.se/bryggargarden
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,
kommande.
•• ÖREBRO, B
 rf Hangaren,
36 lgh, 2–4 rok.
riksbyggen.se/hangaren
 rf Vindvisaren (StegEtt),
5 ÖREBRO, B
24 lgh, 1–2 rok.
riksbyggen.se/vindvisaren
••KALMAR, B ONUM Brf Monte Cavallo,
cirka 30 lgh.
bonumseniorboende.se/montecavallo
 rf Elritsan,
••SÖDERKÖPING, B ONUM B
30 lgh.
bonumseniorboende.se/brfelritsan
••VÄSTERÅS, B ONUM Brf Sundemans backe,
60 lgh, 2–4 rok.
bonumseniorboende.se/sundemansbacke
••VÄSTERÅS, B ONUM Brf Björkgläntan,
52 lgh, 1–3 rok.
bonumseniorboende.se/bjorkglantan

••
••

••

••• •••••

ÖST
•• ESKILSTUNA, B
 rf Munktellstaden,

1

••• •••••

•••

••••••

••

••

••

89 lgh, 2–5 rok.
riksbyggen.se/vingarden
•• HANINGE, B
 rf Framsidan,
122 lgh, 1–2 rok.
riksbyggen.se/framsidan
•• JÄRFÄLLA, Brf Brandstationen,
111 lgh, 1–6 rok.
riksbyggen.se/brandstationen
6 JÄRFÄLLA, Brf Parken,
22 lgh, 2–4 rok.
riksbyggen.se/parken
7 UPPSALA, Brf Åsikten Södra 1,
78 lgh, 1–5 rok.
Planerad inflyttning vinter 2018/2019.
riksbyggen.se/asiktensodra1
••

•••

••

VÄST
•• ALE, BOHUS, B
 rf Skårdal,

36 lgh, 2–3 rok.
riksbyggen.se/skardal
•• GÖTEBORG, B
 rf Slottsberget 3,
cirka 75 lgh.
riksbyggen.se/slottsberget3
•• GÖTEBORG, B
 rf Selma Lagerlöfs torg,
75 lgh. riksbyggen.se/selma2
•• GÖTEBORG, B
 jörlanda Skra Bro,
radhus och lgh.
riksbyggen.se/bjorlanda
•• GÖTEBORG, M
 asthuggskajen,
nytt bostadsområde.
riksbyggen.se/masthuggskajen
•• GÖTEBORG, M
 arconigatan,
bostads– och hyresrätter.
riksbyggen.se/marconi
•• GÖTEBORG, B
 rf Munkebäcksäng,
79 lgh, 1–4 rok.
riksbyggen.se/munkebacksang
JÖNKÖPING, Brf Werkstan (StegEtt),
cirka 35 lgh, cirka 40–60 kvm.
riksbyggen.se/werkstan
•• JÖNKÖPING, Brf Dalvik,
38 lgh, 2–4 rok.
riksbyggen.se/dalvik
•• KARLSTAD, Sommarro 4,
11 villor i tre olika utföranden.
riksbyggen.se/sommarro4
•• KONGAHÄLLA, Brf Murgrönan,
60 lgh.
riksbyggen.se/murgronan
•• MÖLNDALS INNERSTAD, Framtidens Mölndal.
riksbyggen.se/framtidensmolndal
•• PARTILLE, Brf Kronhöjden,
70 lgh, 1–4 rok.
riksbyggen.se/kronhojden
•• UDDEVALLA, Brf Guldpennan,
40 lgh, 2–4 rok.
riksbyggen.se/guldpennan

••

••

••

••• •••••

••••••

••• •••••

••

•••

••

••

••

cirka 50 lgh,
riksbyggen.se/oceanhamnen
1 HÖGANÄS, Julivallen.
riksbyggen.se/julivallen
•• LUND, Brf Solkatten,
54 lgh, 1–5 rok.
riksbyggen.se/rabylund
•• MALMÖ, Davidhallstorg,
cirka 150 lgh.
riksbyggen.se/davidshall
•• MALMÖ, Hyllie, cirka 160 lgh.
riksbyggen.se/hyllie
•• MALMÖ Limhamn, Brf Aqua på Ön,
cirka 63 lgh.
riksbyggen.se/aqua
•• MALMÖ, Västra Hamnen, Kv Upptäckaren,
cirka 140 lgh.
riksbyggen.se/upptackaren
•• VELLINGE, Herrestorp, 49 lgh.
riksbyggen.se/herrestorp
 rf Kilen,
••KÄVLINGE, B ONUM B
52 lgh, 2–4 rok.
bonumseniorboende.se/kilen
••VELLINGE, B ONUM Vellinge,
cirka 50 lgh, 2–4 rok.
bonumseniorboende.se/vellinge
2 ÄNGELHOLM, B ONUM Angela, 52 lgh.
bonumseniorboende.se/angela
••ÅKARP, B ONUM Brf Alunda,
32 lgh, 1–4 rok.
bonumseniorboende.se/alunda

••

••GÖTEBORG, HÖGSBO, BONUM Brf Guldmyntet,
60 lgh.
bonumseniorboende.se/guldmyntet
4 GÖTEBORG, B ONUM Brf Munkebäckslund,
66 lgh, 2–4 rok. Säljstart hösten 2017.
bonumseniorboende.se/munkebackslund
••GÖTEBORG, B ONUM Selma Lagerlöfs torg,
70 lgh.
bonumseniorboende.se/selma
 rf Villa Byslätt,
••JÖNKÖPING, B ONUM B
cirka 40 lgh, cirka 50–110 kvm.
Säljstart våren 2017.
bonumseniorboende.se/villabyslatt
 rf Blåregnet,
••KONGAHÄLLA, B ONUM B
50 lgh.
bonumseniorboende.se/blaregnet
••MÖLNDAL CENTRUM, B ONUM Brf Rosenrot,
2–4 rok.
bonumseniorboende.se/rosenrot
••

SYD
•• HELSINGBORG, Oceanhamnen,

•• UMEÅ, Brf Dragonen 1,
39 lgh.
riksbyggen.se/dragonen1
UPPLANDS VÄSBY, Brf Ljuspunkten,
95 lgh, StegEtt.
riksbyggen.se/ljuspunkten-vasby
•• UPPSALA, Brf Takträdgården,
74 lgh 1–2 rok.
riksbyggen.se/taktradgarden
•• UPPSALA, Brf Sagan,
112 lgh, 2–4 rok.
riksbyggen.se/sagan
••SIGTUNA, B ONUM Brf Trollberget,
80 lgh.
bonumseniorboende.se/trollberget
••UPPLANDS VÄSBY, B ONUM Brf Orangeriet.
bonumseniorboende.se/orangeriet

••

Planerat

STOCKHOLM/UPPLAND
•• BROMMA, B
 rf Vingården,

Ett hus med 1–5:or vid Östra Ågatan intill Fyrisån
i Uppsala.

••BÅSTAD, B ONUM Brf Aromabacken,
32 lgh.
bonumseniorboende.se/aromabacken
 rf Vågmästaren,
••MALMÖ LIMHAMN, B ONUM B
50 lgh, 1–4 rok.
bonumseniorboende.se/vagmastaren
••MALMÖ, B ONUM Brf Ankaret,
44 lgh, 2–4 rok.
bonumseniorboende.se/ankaret

Nyfiken
på någon
av våra
bostäder?
ANMÄL INTRESSE f ör

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.

•• NORRKÖPING, 
Brf Karlavagnen,
51 lgh, 2–4 rok.
riksbyggen.se/
karlavagnen
•• NYKÖPING, 
Brf Skeppsbyggaren,
34 lgh, 4–5 rok.
riksbyggen.se/skeppsbyggaren
•• SALA, B
 rf 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, B
 rf Lokstallet,
133 lgh, 1–5 rok.
riksbyggen.se/lokstallet
•• ÖREBRO, Brf Enkelbeckasinen,
29 lgh, 2–4 rok.
riksbyggen.se/enkelbeckasinen
•• ÖREBRO, Brf Dubbelbeckasinen,
30 lgh, 2–4 rok.
riksbyggen.se/dubbelbeckasinen
••NORRKÖPING, B ONUM Brf Furuhöjden,
48 lgh, 2–4 rok.
bonumseniorboende.se/furuhojden
••ÖREBRO, B ONUM Brf Pepparmyntan,
47 lgh, 2–5 rok.
bonumseniorboende.se/pepparmyntan
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Öppet hus

*VÄLKOMMEN TILL RIKSBYGGENS VÄRLD

Bosäkra

Bidra till Den Goda Staden

Trapphus

Nu är det dags att söka stipendier
då
Årets stipendieutdelning
nde i
Johan Lindholm, ordföra
r än
Riksbyggen, delade ut me
en halv miljon kronor.

Nästa år kommer Riksbyggens Jubileumsfond Den
Goda Staden att dela ut
cirka 600 000 kronor fördelade på minst fem stipendiater. Nu är det hög
tid att skicka in ansökan.
STIPENDIUM I år delade fem

stipendiater
på mer än en halv miljon
kronor.
Då handlade det bland
annat om en spontanidrottsplats – en dansbana – med
fokus på unga tjejer, och om
hur datavisualisering som
tydligt redovisar medborgarnas önskemål och synpunkter på planförslag kan bana
väg för medborgardeltagande.
Riksbyggens Jubileumsfond
Den Goda Staden delar ut stipendier för att stödja forskning,
utveckling och utbildning för
bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning,

JULKLAPPEN SOM
GER FÖRTUR
BOSTAD Vi vill tipsa om en

julklapp som
uppskattas långt efter nyår.
Anmäl någon du tycker om till
Riksbyggen Förtur. Med Förtur
samlas poäng varje månad och
med poängen säkras en bra plats
i kön när Riksbyggen släpper nya
bostäder till försäljning.
Att vara med är enkelt och
billigt. För bara 200 kronor om
året ökar möjligheten att hitta en drömbostad i framtiden.
Anmälan görs på riksbyggen.
se/fortur.
Där kan du också skriva ut ett
gåvobevis. Klappat och klart!

energiförsörjning, miljövård, samhälls- och trafikplanering.
– Syftet är att stipendierna ska bidra till inspiration och
innovativa idéer som gör världens städer mer hållbara, säger
Cattis Carlén, markstrateg och
konceptutvecklare samt ansva-

rig för arbetet med Den Goda
Staden på Riksbyggen.
Från 1991 till 2016 har fonden
delat ut omkring 140 stipendier
till ett värde av cirka 11 miljoner
kronor. Fonden kommer 2017
att dela ut cirka 600 000 kronor
fördelat på minst fem stipendier. Högsta belopp som en sti-

pendiat kan få är
200 000 kronor.
Under 2017 ges särskild prioritet till ansökningar med projekt
som bidrar till kunskap
om kooperativa lösningar i den goda staden.
Man kan söka
ensam eller i grupp,
enskilt eller via sin
institution. Stipendierna är skattebefriade
och går till stipendiaterna personligen.
Sista dagen för att
skicka in ansökan är
31 januari 2017.

VÄLKOMMEN TILL SVENSKA SKYDD

BOSÄKRA TRAPPHUS
=
SÄKERHETSDÖRRAR
LÅSSYSTEM
FASTIGHETSBOXAR
TRAPPHUSMÅLNING

svenskaskydd.se | 0200 - 76 76 76

LÄS MER om Den Goda

Staden och gör din ansökan: www.riksbyggen.se/
om-riksbyggen/
samhallsutveckling/
samarbeten/stipendier/

BOGE CYKELGARAGE

Riksbyggen i rutan för första gången
 nder hösten har
U
Riksbyggen för första
gången synts i en nationell
tv-kampanj.
Filmerna är inspelade på våra
egna kontor, i våra nyproducerade bostäder och hos några av våra kunder och har visats
i bland annat TV4, TV3 och
Kanal 5.
Det är våra egna medarbetare och kunder som medverkar
i filmerna där vi visar livet i nya
bostäder som vi har utvecklat
och hos kunder som vi hjälper
med fastighetsförvaltning.
Om du inte redan har sett
oss – håll utkik redan efter
nyår, då det är dags igen.
REKLAM

Känd från tv.

MED INTEGRERAD BELYSNING

Design: Gunnar Hallén

www.blidsbergs.se
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Hos oss hittar du inte bara marknadens bästa säkerhetsdörrar,
vårt erbjudande omfattar också produkter och tjänster som höjer
värdet på din fastighets värde på flera plan än bara dörrar.

Mat

*ENKELT ATT LAGA FÖR MÅNGA

När du fått nog av julmaten

bjud på brunch
December riskerar att bli en överdos av julbord. Bryt av med brunch
– den perfekta bjudmaten för umgänge utan krångel.
recept Mia Gahne foto Stefan Wettainen

Shakshuka

Blueberry Pancakes

4-6 portioner

4-6 portioner

En mättande och färgstark rätt från
Mellanöstern som är lika lättlagad
som god. Suverän brunchmat.

Supersmarriga amerikanska brunchpannkakor. Går hem hos stora som små.

•• 3 msk olivolja
•• 1 gul lök, tunt skivad
•• 3 stora paprikor, tunt skivade
•• 3 vitlöksklyftor, tunt skivade
•• 1 ½ tsk spiskummin
•• 1 tsk paprikapulver, gärna rökt
•• ½–1 finhackad chili
•• 1 burk hela tomater à 400 g
•• 1 burk cocktailtomater à 400 g
•• salt
•• nymalen svartpeppar
•• 1 nypa socker
•• 6 ägg
•• 150 g fetaost
•• 1 kruka koriander, grovhackad

Lyxtips!
Vegotips!
Om du inte äter ägg
kan du byta ut dem mot
silkestofu i bitar. Vanlig
fetaost kan ersättas med
vegansk variant.
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Riv över lite färsk 
tryffel för extra lyxfeeling
på brunchen.

•• 3 stora ägg
•• 2 dl vetemjöl
•• 1 ½ dl mjölk, 3 %
•• 1 rågad tesked bakpulver
•• 1 tsk vaniljsocker
•• 1 tsk nystött kardemumma
•• en nypa salt
•• smör till stekning
•• 150 g färska eller tinade blåbär
till servering:
•• extra bär och/eller frukt
•• yoghurt av grekisk typ
•• flytande honung

Knäck försiktigt äggen i tomatsåsen.
Krydda med salt och peppar. Lägg på lock
och låt stå kvar på plattan i 5–10 minuter
beroende på hur rinniga du vill ha äggen,
alternativt ställ in pannan i ugnen i 200
grader.
Vispa äggvitorna med en nypa salt till
hårt skum. Vänd sedan försiktigt ned
skummet i den andra smeten. Det ska
fortfarande vara fluffigt.
Hetta upp en stekpanna på medelstark
värme. Tillsätt en klick smör och häll i en
slev av smeten. Stek någon minut tills
smeten stelnat. Strö på några blåbär, vänd
och grädda pannkakan gyllenbrun på
andra sidan också.
Upprepa tills smeten är slut. Servera
med extra bär och/eller frukt, en klick
yoghurt och honung.

Hetta upp olivolja i en vid stekpanna.
Mjukstek lök och paprika på medelvärme.
Tillsätt vitlök, spiskummin, paprikapulver och chili, fräs tills det börjar dofta.
Häll i tomaterna och smaksätt med salt,
peppar och socker. Låt puttra tills såsen
börjar tjockna.
Knäck försiktigt äggen i tomatsåsen.
Krydda dem med salt och peppar. Lägg på
lock eller ställ in i ugnen på 200 grader och
lägg på lock och tillaga i ytterligare cirka
5–10 minuter beroende på hur rinniga du
vill ha gulorna.
Bryt över fetaosten. Strö över koriander
och servera gärna med bröd att doppa.

Aldrig för mätt för en efterrätt.
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Kryss

RÄTT FRÅN BÖRJAN.

FÅR
FÅR
MINDRE
MINDRE
BRA
BRA

Lösning till kryss nr 3 2016

2 STÅR TILL BOKOM2 STÅR TILL BOKOMTJÄNST SLAG
TJÄNST SLAG

ÄR INTE
SMÅÄR INTE PUTTRA
SMÅFÄRDIGT
FÄRDIGT PUTTRA

EN
BIRGIT

STRÅLSKYDD

TJÄNARE

3
3

Det behöver inte vara ett lotteri att anlita
hantverkare. I varje fall inte inom VVS.
Anlita ett auktoriserat företag och undvik
vattenskador och legionella.

SURA

HÖGKLASSIGA

E
F
T
E
D R
T
E
E X
T
D E
R

RULLAR
EFTER
RULLE

VÄTE
VÄTE
RAS
RAS

DEN
DEN
LÅNGA
LÅNGA
TIDEN
TIDEN

HANDHANDTAG
TAG

LETAR
SCOUTER
EFTER
TVÅÅRING

GÅ
UNDER
UNDER

IDÉ

Det finns närmare 1 800 företag över hela
landet. Kontrollera om företaget är auktoriserat på www.säkervatten.se.

DELAR
DELAR
AV
AV
AMERIKA
AMERIKA
KAN VARA
KAN
VARA
ETT SKIFT
ETT SKIFT
AXPLOCK
AXPLOCK
DEAL
DEAL
BOLAG
BOLAG

SLUTA TA RISKER MED VATTNET! www.säkervatten.se

Mobiler, hemtelefoner mm.

LÄGGS

8
8
INGET
INGET
FORMAT
FORMAT
FÖR
FÖR
PASSFOTO
PASSFOTO
ENASTÅENASTÅENDE
ENDE

4
4
KOLLIKOLLISLAG
SLAG

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.

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

TILLHÖR
TILLHÖR
LAPPLAND
LAPPLAND
SVERIGE
SVERIGE

UPPUPPMANAR
MANAR
KNÄPPARE
KNÄPPARE

FLÄSKFLÄSKFIA
FIA

BROTT
BROTT
OCH
OCH
STRAFF
STRAFF
TJUTA
TJUTA
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?
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SAMLAR
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X
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X

TURKISK
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VAN
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3
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1
1

ÄDEL
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FÖRR
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PERSOPERSONALAVD.
NALAVD.
ANTILOP
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SMULA
SMULA

2
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ILLGÄRNINGEN
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NÄRING
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ANFALL
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STORT
STORT
ORGAN
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KICKBIKE
MOTIONERADE
TVÅ
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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.

Utnyttja befintliga kablar
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VAKA-CALL - ett smart porttelefonsystem
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De auktoriserade VVS-företagen gör jobbet
fackmässigt enligt vad försäkringsbolagen
kräver och lämnar intyg på sitt utförande.
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Vi gratulerar
följande
pristagare
i Krysset
nr 3 2016
Birgitta Händel, Luleå
Göran Ramfelt, Huddinge
Mariann Petterson, Ljungby
Lisbeth Wettermark,
Jönköping
Sven Olov Carlsson, Köping
Marianne Simonsson, Örebro
Nahide Ergezen, Skellefteå
Berthy Ottenklev, Norrköping
Åke Granstam, Torshälla
Bo Gustrin, Stockholm
Sänd din lösning senast
den 1 januari 2017 till:
Öppet hus, Riksbyggen,
106 18 Stockholm och märk
kuvertet ”Krysset”. Eller
mejla ditt svar till oppethus@
riksbyggen.se. Skriv ”Krysset”
i ämnesraden.
De 10 först öppnade rätta
lösningarna belönas med två
Trisslotter var. Lycka till!

Finn & vinn
*Vinn Jonas Grundells ljusstake Nordic Light med en
elegant glansig finish. Vi lottar ut fem stycken bland
dem som hittar följande mening i tidningen:

Att förändra vårt
beteende är inte lätt.”
Skriv vilken sida du fann meningen på, samt namn
och adress och skicka till: Öppet hus, Finn & vinn,
106 18 Stockholm – Eller mejla till oppethus@
riksbyggen.se. Skriv ”Finn & vinn” i ämnesraden.

Senast den 1 januari 2017 vill vi ha ditt svar.
De 5 först öppnade rätta lösningarna belönas med
en fin ljusstake i vitt klarlack med fyra tillhörande
handstöpta ljus. Lycka till!
Det rätta svaret i förra Finn & vinn var sidorna
32–33. Vi gratulerar f öljande vinnare som får
var sin lyxig pepparkvarn:
Anita Sved, Kolmården
Gia Dabel, Hjo
Ulla-Greta Johansson, Västerås
Lars-Erik Jansson, Hässelby
Kjell Berggren, Helsingborg
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nr 04/16
Intresseanmälan är ej bindande.

Medlem i Riksbyggen Förtur
Inte medlem i Riksbyggen Förtur

E-post

Telefon

Postadress

Adress

Om du inte vill klippa sönder tidningen kan du läsa mer på www.bonumseniorboende.se
ringa 08–698 42 50 eller beställa information på www.bonumseniorboende.se/kupong
När vi har mer information om ovanstående Bonumhus skickar vi material till dig.

1–2 rok
1 år

3 rok
1–2 år

4 rok
2–3 år

5 rok
Mer än 3 år

Villa Byslätt, Jönköping
Elritsan, Söderköping
Åby, Norrköping
Monte Cavallo, Kalmar
Munktellstaden, Eskilstuna
Trollberget, Sigtuna
Hangaren, Örebro

Sörbyängen, Örebro
Malmaberg, Västerås
Sundemans backe, Västerås
Orangeriet, Upplands Väsby
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Jag är intresserad av:
Ny bostad önskas inom:

CENTRUM FÖR GOLVKUNSKAP

Jag önskar Bonumbostad på annan ort:

www.ajourtrading.com

Angela, Ängelholm
Munkebäck, Göteborg
Selma Lagerlöfs torg,
Göteborg
Högsbo, Göteborg
Mölndals innerstad
Blåregnet, Kongahälla

Perform Floor-Recond System

Mer än 25 års erfarenhet.
Vi finns i
Göteborg & Stockholm
031-87 05 40 08-604 30 00
info@ajourtrading.com

FOTO HENRIK WITT

Vi erbjuder följande:
Slipningar - Renoveringar - Golvläggning
Underhåll - Behandlingar - Maskiner
Tillbehör - Utbildningar
samt underhållssytemet

Vellinge
Limhamns läge, Malmö
Västra hamnen, Malmö
Åkarp, Burlöv
Kilen, Kävlinge
Aromabacken, Båstad
Folkparken, Höganäs

Varför byta golv när vi kan göra
ditt gamla golv som nytt?

Vad är hem för dig?
– Det är en plats där jag kan känna mig lugn och
trygg och kan vara mig själv i både sorg och glädje.
Lyckligaste stunderna i ditt hem?
– När barn och barnbarn eller goda vänner
kommer på besök. Och när jag får sitta i min
sköna fåtölj och lyssna på Mozart eller Mikael
Wiehe eller läsa en bok. Jag är med i en bokcirkel. Just nu läser vi Moa Martinson.
Vad tar du med dig om det börjar brinna?
– Min handväska med kort, pass och legitimation. Om jag hinner skulle jag också ta med kära
foton och brev från mina föräldrar och min avlidne man. Han gick bort i maj i fjol, strax innan
vi skulle flytta in här.
Vad tycker du bäst om med ditt hem?
– De ljusa och öppna rummen och läget med
närheten till all service. Här finns affärer, bibliotek, vårdcentral, apotek, goda bussförbindelser
och en restaurang.
Hur har du bott tidigare?
– Jag bodde i den här delen av Norrköping i
många år med min man. Men vi bodde på tredje
våningen utan hiss och ville flytta till någonting
mer bekvämt.
Vad tycker du om dina grannar?
– De är fantastiska. Första månaden efter att
vi hade flyttat in träffades vi för att planera och
möblera våra gemensamma utrymmen. Då
fick jag naturlig kontakt med alla som ville
vara med. Vi har syjunta och arrangerar resor och teaterbesök. Bättre grannar kan
man inte ha. Vi har också två Bonumvärdar
som ställer upp mycket och hjälper till, exempelvis med gardiner.
Om du skulle ändra en sak i ditt hem, vad
skulle det vara?
– Ingenting faktiskt. Jag fick vara med
och tala om hur jag ville ha det och det
mesta har blivit som jag ville.
Hur ofta möblerar du om?
– Jag har bara bott här i ett år. Jag hade
fullt sjå med att möblera, så nu tänker jag
inte flytta på någonting.
Vem skulle du önska ringde på din dörr?
– PO Enquist. Han är gammal klasskamrat
från realskolan i Bureå. Han och jag skulle
prata om våra gamla lärare som har betytt så
mycket för oss.

= Planeras

Tel 016-962 71 / 070-665 89 33
www.isp-prod.com

= Försäljning pågår

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

Namn

Om inte, montera fallskydd och Ni har en säker brunn.
Ordningslagen kräver säkra brunnar.
Vi ger oss inte förrän alla brunnar är säkrade.

”Mina
”Det vore roligt om
grannar är
fantastiska!”

Vänligen texta

syns hörs luktar inte

DORIS MARKLUND
Bor i Bonum bostadsrättsföreningen Månstenen i Norrköping

Bonum har pågående projekt på följande platser.
Jag vill veta mer om Bonum i:

Radon

Är Era brunnar säkra?

Frankeras ej
Bonum betalar
portot

TV via Boxer till din
fastighet eller
bostadsrättsförening.
Boxer är ett flexibelt, enkelt och kostnadseffektivt sätt att få digital-TV
via kabel eller fiber hem till dig. Dessutom kan du ta med dig ditt programkort med hela ditt utbud till fritidshuset, fjällstugan eller husvagnen.
Vi når dig med en vanlig antenn över hela Sverige.
Självklart kan du även ta del av mängder av program, serier och filmer var
du vill i Sverige via din smartphone, surfplatta och dator.
Vill du veta mer om hur du får tillgång till Boxers tjänster i din fastighet
eller bli kontaktad av någon av våra säljare?

Besök boxer.se/fastighet

Den
rätta
balansen
mellan privatliv och gemenskap

Bonum

Fiber

SVARSPOST
20545803
110 00 Stockholm

NU även via

