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FÖRORD. Bland det roligaste med att vara styrelseledamot för Svea
fastigheter är alla medarbetares inställning att ingenting är omöjligt. Ut
maningar ses inte som problem, utan som möjligheter till förbättring. Det 
är också därför Sveafastigheter redan har blivit en fastighetsutvecklare 
att räkna med och en förvaltare som möter kunderna med engagemang 
och nyfikenhet.

Att utveckla, bygga och förvalta bostäder kräver ett samhällsperspek
tiv som är långsiktigt och ansvarsfullt. För Sveafastigheter handlar det 
om att se till så att gröna och innovativa lösningar går hand i hand med 
social hållbarhet, samtidigt som kunderna är nöjda. De senaste årens 
projekt, och de som ligger framför oss, visar att det är möjligt.

Som styrelseledamot ser jag att nycklarna till framgång är många och 
finns i flera delar av verksamheten. Sveafastigheter har förmågan att se 
helheten, utan att tappa fokus på detaljerna. Genom att ställa sig viktiga 
frågor på daglig basis driver medarbetarna utvecklingen framåt och nya 
innovationer, idéer och samarbeten växer fram. Hur minskar vi klimat
avtrycket i betongstommarna? Hur bygger vi mer prisvärt? Kan vi öka 
hållbarheten ännu några steg? 

Det är också därför flera av de pågående projekten kan visa upp helt 
nya lösningar för framtidens boende. Cykelkungen, Hagsätra Hubb och 
Rudbeckia är bara några exempel där det svåra och till synes omöjliga 
har blivit verklighet.

Men inget av det hade kunnat vara möjligt utan en prestigelös företags
kultur med högt i tak och korta beslutsvägar. Sveafastigheter växer och 
tar plats i fastighetsbranschen tack vare en snabbfotad verksamhet som 
belönar tänkande utanför boxen och som ger varje medarbetare – oav
sett position i företaget – stort ansvar och högt förtroende.

Under året som kommer ska vi försöka att ta ytterligare steg för att 
bygga mer hållbart, samtidigt som flera av våra projekt ska färdigställas och 
förvaltas. Tillsammans med resten av styrelsen, och alla Svea fastigheters 
medarbetare, ser jag fram emot det arbetet.

 
Anders Nylander, styrelseledamot Sveafastigheter
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Vår tids stora utmaning är de pågående klimatförändringar som 
riskerar att förändra världen till oigenkännlighet. Ingen kan göra 
allt, men alla kan göra något. Sveafastigheters själ utgörs av 
ett antal värderingar och övertygelser. En av dessa är att alla 
aktörer måste göra vad de kan för klimatet och miljön. En annan 
tanke som genomsyrar företaget och som är tätt sammanknuten 
med miljötänket är den om föränderlighet och utveckling. 
Sveafastigheter är ett dynamiskt företag som ständigt jobbar för 
att utveckla det egna arbetet, den egna företagskulturen och 
de egna produkterna. Sveafastigheters miljöarbete slutar aldrig. 
Som Willem De Geer, styrelseordförande för Sveafastigheter 
Bostad Group, säger: 

– Miljöarbete är en del av vad vi gör. Men vi profilerar oss inte 
som ett miljö företag. Det är som företag på 1990talet som sa att 
de var internetföretag… Idag är det en självklarhet. ESG ska på 
samma sätt idag vara lika självklart.

Kapitel 1

Miljö



Miljöarbete

Vad kan fastighetsbranschen  
göra för klimatet?
Sveafastigheter är ute på en jakt utan slut. De söker svar 
på frågan: Vad kan fastighetsbranschen göra för klimatet? 
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En kall och klar novemberdag 2018 invigdes Svea
fastigheters projekt Neptun i Västerås. Det 121 lägen
heter stora kvarteret var en enorm satsning och på 
flera sätt banbrytande. Det blev en omedelbar succé 
och nominerades till Årets bygge 2019 och gjorde att 
Sveafastigheter vann Årets hållbarhetspris. I sin moti
vering skrev juryn »Genom forskningsnära sam arbeten 
och ny teknik som minskar koldioxid utsläppen, vågar 
Sveafastigheter vara pionjärer och bygga framtidens 
bostäder«. 

Under 2020 flyttar de första hyresgästerna in i Svea
fastigheters uppföljare till 
Neptun: trygghetsboen
det Hydran, ytterligare 
ett plus energihus byggt 
i Västerås.

– Vi är nu riktigt bra på  
att bygga hus som när 
de är i drift är energi
effektiva. Men det räck
er inte. Under bygg tiden 
produceras stora mäng
der koldioxid. Vi måste bli 
bättre, säger Görel Häll
qvist, affärsområdeschef 
Sveafastigheter Bostad.

Sveafastigheter är 
både byggherre och för
valtare. Målen är långsik
tiga. »Evigt ägande« som 
Willem De Geer, styrelse
ordförande för Sveafast
igheter Bostad Group 
uttrycker det. Efter att 
projekten uppförts i ett 
av bolagen i Sveafastig
hetergruppen tar förvaltningsbolaget över. De bygger 
för sig själva. Och det som i första hand eftersträvas 
är inte snabba värden som kortsiktig ekonomisk vinst, 
utan något mycket större.

– Vi vill bli samhällsbyggare. I det här företaget finns 
en lång rad otroligt skickliga människor som bär på 
starka värderingar och övertygelser. Det är det som 
kanaliseras i vårt arbete. Vi eftersträvar ständigt för
bättring, säger Harry McNeil, marknads och hållbar
hetschef på Sveafastigheter.

Sveafastigheter är öppna för att testa den  senaste 
tekniken. En relativt liten organisation med korta 
besluts vägar och med en medveten strategi som går 
ut på att ständigt förnya sig själv gör företaget ämnat 

att snabbt kunna adaptera ny teknik. Från appar som 
främjar smart och mer sparsam elförbrukning bland 
hyresgäster till innovativa varmvattensystem.

– Vi är väldigt snabba på att testa saker och ting. I 
många företag är det omöjligt att fatta beslut. Men vi 
jobbar mer med ansvarsfördelning än tydligt chefskap. 
Vår entreprenöriella ådra finns där hela tiden, säger 
Willem De Geer.

Intill Globens stora kropp, ovanför ett köpcentrums 
villervalla, har konsultbolaget WSP Sverige sina lokaler. 
Här arbetar Jasenka Hot, civilingenjör inom energitek

nik och specialiserad på 
byggteknik.

– Sveafastigheter driver 
i och med sitt utvecklings
arbete hela branschen 
framåt. Om vi inte provar 
på ny teknik kommer vi 
ingenstans. Det är ett oer
hört viktigt arbete som 
Sveafastigheter gör. De 
är som ett laboratorium 
för hela branschen, säger 
 Jasenka Hot.

Ett av världens mest an  
vända material är betong. 
Byggbranschen an vänder 
stora mängder. Betong 
består bland  annat av 
cement som är en av värl
dens stora koldioxidbovar. 
Vid tillverkning av ett ton 
 cement släpps ungefär 
ett ton koldioxid ut i atmo
sfären och sammanlagt 
står cement för cirka åtta 

procent av jordens totala kol dioxidutsläpp, mer än till 
exempel flygtrafiken.

WSP, Sveafastigheter, det statliga forsknings
institutet RISE och Alessandro Ripellino Arkitekter sam
arbetar i ett projekt som de kallar Betong bygglådan. 
Målet är att minska just miljöpåverkan av betong
användningen under husproduktion.

– Det första steget vi pratar om är att göra husets 
bäran de betongdelar effektivare. Slankare väggar och 
stommar kräver mindre material. Genom att med stöd 
av rigorösa beräkningar gå ifrån EUstandardsiffror kan 
vi sänka konsumtionen avsevärt utan att överhuvud
taget påverka bärkraften och säkerheten, säger  Svante 
Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad.

»Det första steget vi 
pratar om är att minska 

stommarna i husen. 
Slankare väggar och 

stommar kräver mindre 
material. Genom att 

med stöd av rigorösa 
beräkningar gå ifrån EU-

standardsiffror kan vi sänka 
konsumtionen avsevärt 
utan att överhuvudtaget 
påverka bärkraften och 

säkerheten.«  
Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad
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Ett ytterligare steg är att använda grön betong. 
Bland annat undersöks möjligheten att blanda in 
mas  ugnsslagg, en restprodukt från ståltillverkning, i 
betongen. Genom att mixa in slaggprodukten skulle 
mängder med kol dioxid bindas upp i de hus och bygg
nader som betongen sen används i.

I Sverige är målet att 100 procent av all elenergi 
ska vara från förnybara källor år 2040. Vi är på väg dit
åt. Globalt sett ökar andelen förnybar energi stadigt. 
Vid 2018 års slut stod vattenkraft för 19 procent och 
för nybara källor som vind och sol för sju procent av 
världens  totala elproduktion. Den förnybara andelen 
ökar stadigt vilket skapar ett brännande problem: 
energi lagring.

– Det är den viktigaste frågan att titta på just nu, 
säger Jasenka Hot.

– Vi vill vara med på den utvecklingen, säger Svante 
Jernberg.

Med olja och kol är kontrollen större, behövs el är 
det bara att elda på. Men förnybara källor som sol och 
vind kan människan inte styra över. Vi kan inte beställa 
vackert väder eller stormbyar vid behov. Därför behövs 
effektiva sätt att lagra el.

– När man tittar på profiler av energiproduktion från 
solceller i hus så ser man att det inte finns enorm an
vändning för elen just när den produceras. På dagtid 
när solen lyser är folk på jobbet och många lägenheter 
står tomma. Alltså behövs bra sätt att lagra energi på, 
säger Jasenka Hot.

De kallaste vinterdagarna är problemet. Januari till 

mars. Då får vi ut lite energi ur solen och då be höver 
vi elen som mest, för värme och för ljus. Och det 
är då som de fossileldade kraftverken i till exempel 
 Stockholm startar upp för att de förnybara källorna inte 
räcker till. 

De lösningar som finns idag är att lagra elen med vät
gas eller något slags batteri. Men batterier är antingen 
dyra eller allt för skrymmande. De kan även innebära 
en viss säkerhetsrisk. Vätgaslagring är än så länge en 
relativt dyr teknik, men den som fungerar bäst.

– Problemet är att i dagsläget får vi bara ut ungefär 
30 procent av den el som vi lagrar med vätgas när det 
är dags att plocka ut den. Det är ett stort svinn men 
bättre än inget. Det finns så klart utrymme för stora 
förbättringar där och det är en sak som vi tittar på, 
säger Svante Jernberg.

Sveafastigheter fortsätter att bygga hållbara hus 
med den senaste tekniken. Och i takt med byggandet 
fortskrider även forskningsarbetet.

– Sveafastigheter är en väldigt ambitiös aktör i bran
schen. De vill ligga i framkant när det gäller ekonomisk, 
social och miljömässig hållbarhet. Det är tur att sådana 
företag finns, säger Jasenka Hot.

Batterier, vätgas eller borrhålslager? Det finns  flera 
olika initiativ vad gäller just energilagring. Målet för 
Sveafastigheter under 2020 är att hitta ett reellt pro
jekt som de kan ge sig in i.

– Det är som med solceller. Någon måste börja. 
För att visa att det fungerar. Sen kommer priserna att 
sjunka, säger Görel Hällqvist.

Föregående uppslag:  
Görel Hällqvist, affärsområdes-
chef Sveafastigheter Bostad, 
inspekterar bygget av projektet 
Flora i Stockholm.

Ovan: Jasenka Hot,  
ingenjör och konsult  
på WSP Sverige, säger att  
det är tur att det finns företag 
som Sveafastigheter.

»När man tittar på profiler av energiproduktion från 
solceller i hus så ser man att det inte finns enorm 

användning för elen just när den produceras. På dagtid 
när solen lyser är folk på jobbet och många lägenheter 
står tomma. Alltså behövs bra sätt att lagra energi på.«  

Jasenka Hot, WSP Sverige
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PROJEKT ÅTER. Sveafastigheter Utveckling arbetar med ett pro
jekt som går under namnet »ÅTER«. Det handlar om återvinning. 
Projektets första fas berör fasader. Kort uttryckt att konstruera 
fasader på nya hus av återvunna material från gamla hus.

– Vi river idag ganska många byggnader som är fullt dugliga 
men som inte är effektiva för dagens behov, till exempel fastig
heter från 1980talet. Det finns mycket material som skulle gå att 
återvinna, men det är något som branschen knappt gör idag. Inte 
än, säger Rahel Belatchew, vd på Sveafastigheter Utveckling.

Målet är att under 2020 få in »ÅTER« i ett riktigt, pågående 
projekt. Infrastrukturen för återbruk inom fastighetsutveckling 
och konstruktion på stor skala finns idag inte. Men det är, enligt 
Rahel Belatchew, en tidsfråga.

– Det finns enorm potential på det området och vi ser återbruk 
i större skala som en naturlig utveckling. Vi vill vara med och 
bidra, säger hon.



Plusenergi

Nästa generations hus

Fastigheten Neptun, det största plusenergihuset 
i Sverige, satte Sveafastigheter på kartan, vann 
hållbarhetspris och ingår i SBAB:s gröna obligation. 
Nu byggs Hydran – nästa generations plusenergihus. 19
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– VI behövde tänka till för att få med alla komponen
ter som krävs för att bygga ett boende som är tryggt 
och trevligt att flytta in i samtidigt som vi ville ta nya 
steg i vårt miljöarbete. Det har varit fantastiskt roligt. 
Ett drömprojekt! säger Suzan Amin, projektchef på 
Sveafastigheter Bostad.

I det sjönära före detta industriområdet Öster Mälar
strand byggs trygghetsboendet Hydran. Med in
bjudande träfasader, solcellspaneler på de sluttande 
taken och en grönskande gård som binder ihop de två 
husen ska Hydran bli en trygg och välkomnande plats 
för sina hyresgäster.

I oktober är det dags för de boende att flytta in i 
Hydrans 96 lägenheter. Kravet för att få hyra en lägen
het är att någon i hushållet har fyllt 65 år. De boende 
förutsätts klara sig själva men villkoren för ett trygg
hetsboende ställer krav på funktionella lägenheter och 
sociala gemensamhetsytor. För Suzan Amin var möjlig
heten till social samvaro särskilt viktig och något som 
hon arbetade nära den Västeråsbaserade arkitektbyrån 
4 Arkitektur & Form för att åstadkomma.

– Vi har till exempel sett till att det finns ett  större 
kök i anslutning till sällskapsrummen och de andra 
gemen samhetslokalerna. Där kommer Kollektiv
boendeföreningen Framtiden att leda studiecirklar 
om bland annat hur man lagar mat ihop och hur man 

planerar inköp. Det finns också möjlighet att odla egna 
grönsaker på gården och förhoppningsvis kan det 
större köket bli en plats där de boende tillsammans 
lagar mat med egenodlade ingredienser.

Men det kommer inte bara att odlas på den grönsk
ande gården. För den som tycker om att spela boule 
finns en bana och för sommarens varma kvällar finns 
en grillplats. Eftersom det inte bara är vuxna som ska 
trivas på Hydran, utan också barnbarn på besök, finns 
klätterstockar och gott om utrymme för lek.

En av de viktigare aspekterna i det här projektet 
är energifrågan. Mälardalens Högskola har genom ett 
forskningsprojekt tagit fram en omräkningsfaktor där 
vi kan bygga ett plusenergihus med fjärrvärme  istället 
för bergvärme. Energiflödets bild kommer vara den
samma oavsett uppvärmningsmetod. Vi utvärderar i 
detta projekt om det, ur miljösynpunkt, är bättre att 
använda fjärrvärme istället för bergvärme. Dessutom 
har vi  större avsättning för egenproducerad energi. På 
så sätt ska vi på Sveafastigheter vara med och utveck
la framtidens energieffektiva hus.

– På Sveafastigheter försöker vi alltid tänka ett steg 
längre kring hur vi ska göra projekten mer hållbara. 
Att få till den här lösningen för Hydran var en stor ut
maning, och det känns fantastiskt att vi har lyckats, 
säger Suzan Amin.

Föregående uppslag: Hydran i 
Västerås som byggs färdigt un-
der 2020 blir Sveafastigheters 
andra plusenergihus.

Ovan: Projektchef Suzan Amin 
inspekterar bygget av Hydran.

»På Sveafastigheter försöker vi alltid 
tänka ett steg längre kring hur vi ska göra 
projekten mer hållbara. Att få till den här 
lösningen för Hydran var en stor ut maning, 
och det känns fantastiskt att vi har lyckats.«  
Suzan Amin, projektchef Sveafastigheter Bostad
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FLORA, MIDSOMMARKRANSEN. När Flora presenterades för 
allmän heten sålde lägenheterna snabbt slut – ingen själv klarhet 
på dagens bostadsmarknad. Rahel Belatchew, vd för Svea
fastigheter Utveckling och grundare av Belatchew Arkitekter 
har ritat Flora, och hon tror sig veta vad som lockar:

– Att alla lägenheter har fönster som går ned till golv upp
skattas av många och ger fantastiska kvaliteter till lägenheterna. 
Men egentligen tror jag att det är helheten som lockar. Läget 
och att det är ett vackert, väldesignat hus. Flora är ett hus med 
en egen karaktär, en ny årsring till stadsdelen. Samtidigt smälter 
det in fint och känns naturligt på platsen, vilket också de många 
positiva kommentarer från grannarna tyder på.

Fasaderna har en tidlös komposition som påminner om Paris 
Haussmannbyggnader med sina franska balkonger. I Flora har 
en modern tolkning gjorts med träfasad. Taket på Flora kläs i 
sedum för att locka till sig insekter och fördröja dagvattnet. På 
en del av taket monteras solceller, som bidrar med energi till 
fastighetselen.

– Tanken är att fortsätta den tradition av fristående hus upp
brutna av gröna ytor som Aspudden och Midsommarkransen 
kännetecknas av. Modernt, innovativt och miljömedvetet har 
varit ledord som har präglat allt från valen av energikällor till vilka 
material och ytskikt vi har valt, säger Rahel Belatchew.
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Willem De Geer

Äkta hållbarhetstänk 
lockar trygg finansiering

Hållbarhet blir en allt viktigare faktor i världens  
ekonomier. Sveafastigheters tydligt gröna profil gör 

företaget uppskattat bland investerare.

– Tillsammans med ansvarstagande finansiella  aktörer 
kan vi göra mycket för att hållbarhetsarbetet ska 
 lyckas, säger Willem De Geer, styrelseordförande för 
Sveafastigheter Bostad Group. 

Under de senaste åren har hållbarhet blivit en allt 
viktigare faktor i affärs och finansvärlden. Såväl kon
sumenter som investerare intresserar sig i allt högre 
grad för hållbarhet. Divesteringsrörelsen växer lavin
artat och över 13 000 miljarder dollar ska divesteras 
från – det vill säga sluta investeras i – olja, gas och 
kol. 73 procent av Sveriges konsumenter säger sig 
idag påverkas av hållbarhetsfrågor i någon mån när de 
beslutar att köpa en vara eller en tjänst och 83 procent 
av bolagen i en undersökning gjord av PWC uppgav 
sig ha satt upp strategiska hållbarhetsmål. 

Även inom byggbranschen, känd för att inte vara 
den mest progressiva av branscher, råder samma 
trend. I en rapport om byggbranschen som teknik
konsultföretaget Ramboll gör årligen har antalet till
frågade bolag som svarat att över hälften av deras 
framtida projekt ska vara hållbarhetsprojekt ökat från 
50 till 57 procent de sista två åren. 

Sveafastigheter sticker ut på marknaden. Företa
get har från dag ett då det grundades genomsyrats 
av inte bara ett hållbarhetstänk utan också en över
tygelse att förbättring och förnyelse av hela branschen 
är möjlig. Egen forskning och utveckling bedrivs för 
att hitta bättre och effektivare lösningar. Den gröna 
kärnan i företaget gör att det lockar till sig investerare 
och finansiärer.

– Varför vi är attraktiva? På grund av vårt genuina 

ESGfokus. Få aktörer gör lika mycket på den gröna 
och sociala sidan som Sveafastigheter. Vi gör det på 
riktigt och i alla delar av verksamheten, säger Willem 
De Geer. 

Sveafastigheter är finansiellt en stabil verksamhet. 
Företaget jobbar tillsammans med nästan samtliga 
stora banker: SBAB, Swedbank, Danske bank, SEB, 
Handelsbanken och Ålandsbanken. 

– Vi som arbetar nära banker och finansiärer ser 
tydligt att det idag finns en akut och reell klimatrisk 
att ta hänsyn till. Finansiella institutioner kan ha stor 
påverkan genom att allokera kapital till de aktörer som 
gör mest nytta. Våra dialoger nu handlar mycket om 
vad vi kan göra tillsammans för ta ansvar för att göra 
allt vi kan för att vända den oroväckande utvecklingen, 
säger Willem De Geer.

Banken SBAB har emitterat en grön obligation och 
under 2019 meddelade banken att Sveafastigheters 
hus Neptun är kvalificerad som säkerhet för den gröna 
obligationen. Också det ett kvitto på bolagets miljö
arbete. 

Sveafastigheter bygger för egen förvaltning och har 
därför ett evighetstänk. Hållbarhet är på så sätt inbyggt 
i själva strukturen och affärsplanen – den som bygger 
för sig själv bygger för att det ska hålla, inte sälja och 
med det kommer ett större ansvar.

– Kapitalet söker sig i allt större utsträckning till håll
barhet. Att tjäna pengar kommer inte alltid i första rum
met. Det finns många som också vill göra någonting 
bra med sina pengar. Då blir vi ett lämpligt alternativ, 
säger Willem De Geer.



Sveafastigheters mål är inte att bygga hus. Det är att bygga 
samhällen. När det görs måste alla komponenter tas med i 
beräkningarna och samtliga invånare respekteras. Lämnas 
grupper bakom eller utanför uppstår obalans. En obalans 
som i det långa loppet gör alla till förlorare. Social hållbarhet 
är därför ett av de viktigaste målen för Sveafastigheter 
– att bygga långsiktigt är att bygga för alla.

Kapitel 2

Social hållbarhet
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Svante Jernberg

»Hållbarhetsmål får  
organisationen att anstränga sig«

Sveafastigheter är ett litet bolag med en omfattande hållbarhets -
strategi. Sedan starten har miljöarbete varit en del av kärnan 

i Sveafastigheters verksamhet. Nu tar bolaget nästa steg.

I alla Sveafastigheters projekt är social och/eller 
miljö mässig hållbarhet ett av målen. Företaget tar sig 
an de problem som finns i världen på handfasta sätt. 
Bygger hus som genererar mer el än vad de för brukar, 
investerar i forskning för att skapa miljövänligare be
tong, utvecklar fastigheter för de som har svårt att 
komma in på bostadsmarknaden. Sedan förra året 
tar företaget sitt hållbarhetsarbete till en annan nivå, 
en nivå ovanlig för ett företag av Sveafastigheters 
storlek.

– Tidigare har vårt hållbarhetsarbete uttryckt sig i 
specifika projekt och byggnader och i hur vi förvaltar. 
Och det är helt rätt. Där gör vi skillnad! Men det vi gjort 
det här året är en hel hållbarhetsstrategi helt by the 
book tillsammans med Ernst & Young. Det har tagit 
vårt hållbarhetsarbete till helt nya nivåer, säger Svante 
Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad.

Att formulera en utförlig hållbarhetsstrategi är ett 
omfattande arbete i flera steg. Sveafastigheter har 
gjort sin strategi enligt Global Reporting Initiatives krav.

Steg ett: Kvalitativa intervjuer med ett tiotal perso
ner kompletterades av ett 50tal enkäter med intres
senter som till exempel arkitekter, kommuner, hyres
gäster och olika experter.

Steg två: Utifrån intervjuerna valdes åtta fokus
områden ut. Åtta områden som Sveafastigheter ska 
jobba med för att göra världen lite bättre: diskrimi
nering, arbetsvillkor, trygg miljö, bostäder för alla, 
växthus gasutsläpp, hållbara material, energieffektivi
tet, mutor och korruption.

Steg tre: En nulägesanalys gjordes utifrån de åtta 
områdena. Vad gör vi idag? Vad kan vi göra? Vad vill 
vi göra?

Steg fyra: För varje mål och utifrån nuläges analysen 
sätts sedan en handlingsplan upp med konkreta åt
gärder. Till exempel under växthusgasutsläpp: kart
lägga alla utsläpp relaterade till byggnation och för
valtning, implementera miljöpolicy, rapportera samlade 
utsläpp, årlig reduktion av utsläpp enligt styrelsens mål 
och så vidare. Resultatet blev en strategi på 30 sidor.

Det är ett teoretiskt arbete som gjorts, men det har 
omedelbart omsatts i direkt praktik.

– Det här får en massa reella konsekvenser för före
taget. Vi måste till exempel mäta varenda plåtfasads 
klimat påverkan på detaljnivå. Tillverkningen, transpor
ten, uppförandet och så vidare, säger Svante Jernberg.

En grundlig plan av det här slaget är ovanlig att ha 
för ett företag i Sveafastigheters storlek. Det är en 
investering då det är kostsamt, främst i form av mer
arbetet som det innebär i praktiken, men det är absolut 
värt det enligt Sveafastigheter. Och en av de största 
vinsterna är prägeln som initiativet har på alla anställ
das inställning till hållbarhet.

– När vi gör utfästelser på det här viset så startas 
diskussioner. Och det får organisationen att anstränga 
sig. Social hållbarhet, miljöpåverkan och liknande 
 teman – det är lätt att det blir abstrakt, något som 
någon annan ska göra. Med en sådan här strategi på 
plats blir det högst konkret. Alla börjar att tänka på 
det, alla börjar att göra saker, säger Svante Jernberg.
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Suzan Amin

»Har jag bestämt mig  
för något blir det så«

Hon blev projektchef efter bara ett och ett halvt år i branschen.  
Här berättar Suzan Amin om varför hon har sitt drömjobb.

– Att få vara en del av ett stort kugghjul, med alla dess 
delar och komponenter, det är en viktig anledning till 
varför jag trivs så bra på jobbet, säger Suzan Amin, 
projektchef Sveafastigheter Bostad. 

Men hennes främsta drivkraft kommer från viljan att 
förändra samhället och möjligheten att bidra till en mer 
jämställd bransch. Karriären har varit rekordsnabb för 
Suzan Amin.

– Jag är en envis person och har jag bestämt mig 
för något så blir det så. Efter gymnasiet sökte jag och 
kom in på en femårig civilingenjörsutbildning inom 
samhällsbyggnad, och efter utförd praktik på JM och 
H2 Entreprenad kände jag att jag hade hamnat i rätt 
bransch, säger hon. 

Att just Sveafastigheter blev valet efter examen var 
däremot inget enkelt beslut. Åtminstone inte till en 
början. Tryggheten hos de större fastighets utvecklarna 
lockade och flera andra valmöjligheter fanns. Men  efter 
att ha träffat Sveafastigheters vd Svante Jernberg och 
affärsområdeschefen Görel Hällqvist var det något 
som klickade. 

– Under intervjun sa Svante att på Sveafastigheter 
skulle jag få utvecklas och ta ansvar samt vara med 
från första början i projekten. Och så blev det. Det här 
var i juni 2017 och jag har inte ångrat mig en sekund. 
Visionen och gemenskapen vi alla delar är oslagbar. 
Jag har verkligen mitt drömjobb.

Bara ett och ett halvt år efter anställningen blev 
hon projektchef och har idag hand om flera av de 
projekt som byggs runt om i Mälardalen. Intill Orminge 

centrum i Nacka kommun ska 145 hyreslägenheter 
komma på plats inom ramen för projektet Sarvträsk. 
I nya Jordbro centrum utvecklas omkring 350 till 400 
hyreslägenheter för varierande behov och med olika 
funktioner. För att ge människor som har svårt att 
komma in på bostadsmarknaden en chans kommer 
olika former av försörjningsstöd att accepteras som 
inkomst. 

– I Älta söder om Stockholm kommer de 30 lägen
heterna på Apelvägen snart att stå färdiga, med sär
skilt fokus på social hållbarhet och sociala kontrakt till 
dem som har svårt att ordna bostad på egen hand. 
På Björnvägen i Älta, som är grannkvarteret till Apel
vägen, kommer ett LSSboende uppföras med sex 
lägenheter som också har inflytt i slutet av året, säger 
Suzan Amin.

 Ett projekt som sticker ut lite extra är trygghets
boendet Hydran i Västerås som står klart under  hösten. 
Det första projekt som Suzan Amin varit ansvarig för 
från start.

– Jag bad tidigt om att få vara med i projektet. Dels 
för att det är ett relativt nytt koncept med trygghets
bostäder, men också för att jag skulle få en chans 
att vara med i alla delar från början. Dessutom var 
det ett plus att projektet var i min hemstad. Att få 
planera med Västerås kommun och våra arkitekter, 
ha hand om ekonomifrågor och entreprenaden, vara 
med ute på bygget och se projektet växa. Det är just 
den här variationen som gör mitt jobb så roligt, säger 
Suzan Amin.



Vård och omsorg

Våra äldres framtid under konstruktion
Hur ser framtidens boende för äldre ut? I Upplands Väsby bygger 
Sveafastigheter och Silver Life svaret på den frågan.
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Nils och Siv Rydén sitter hemma i soffan i lägenheten 
på Lövstavägen i Upplands Väsby. De flyttade hit efter 
att ha sålt sin villa för snart tio år sedan. Nu är det snart 
dags att flytta igen. 

– Vi blir äldre. Än så länge är vi pigga men vi gör det 
här nu när vi orkar. Och det känns bra att ta beslutet 
medan det är vårt beslut. Ibland för att göra sitt liv 
riktigt bra så måste man tänka framåt och genomföra 
saker i förväg. Nils är väldigt bra på det, säger Siv 
Rydén.

Nu väntar de bara på att fastigheten Drabanten – där 
de om ett och ett halvt år kommer att flytta in – ska 
byggas färdigt intill Väsby Centrum nästan exakt tre 
och en halv kilometer bort.

Fastigheten Drabanten är en fysisk gestaltning 
av just det som är Sveafastigheters vision för äldre
boenden: att de som byggprojekt inte ska skilja sig 
från  övrig fastighetsutveckling. Varken status mässigt, 
var de placeras eller hur de utformas. Det som gör 
 Drabanten speciell är att Svea fastigheter inte bara fick 
uppdraget att bygga bostäder för äldre människor, utan 
också att bygga ett  landmärke åt kommunen.

– Landmärken brukar vara hotell. Överallt utefter 
E4:an så sticker profilbyggnader upp och de flesta av 
dem är hotell. Men i Upplands Väsby är det ett hyres
hus med satsning på seniorer. Det är väldigt spännan

de och det är tufft och modigt av kommunen att satsa 
på just det, säger Mats Sundbom, vd på Silver Life.

Drabanten byggs av Sveafastigheter tillsammans 
med Silver Life, ett relativt nystartat företag specia
liserat på boenden för äldre. I fastigheten byggs 
157 lägenheter varav 75 stycken är hyresrätter, 28 är 
bostads rätter och 54 lägenheter utgör ett vård och 
omsorgsboende.

– En av anledningarna till varför vi jobbar med Svea
fastigheter är att de är så duktiga på hyresrätter men 
samtidigt klarar av att bygga bostadsrätter. Och där
utöver även har erfarenhet från vård och omsorg. 
Hyres lägenheter är viktigt. Bland äldre är efterfrågan 
på hyresrätter stor. Det beror företrädesvis på en sak: 
vid den åldern vill många när de säljer sin lägenhet 
hellre hyra sin bostad och frigöra pengar för att göra 
något med dem än att binda kapitalet en gång till i en 
ny bostadsrätt, säger Mats Sundbom. 

Den spektakulära byggnaden, med en fasad klädd 
i kopparzink, består av tre delar. Ett höghus med 16 
våningar med hyresrätter som är trygghetsboende för 
människor över 55 år, ett lägre hus med bostadsrätter 
för människor över 55 år. Och i en del finns vård och 
omsorgsboendet. Främst är det ett kvarter dit äldre 
ska flytta medan de fortfarande är fullt friska. Och just 
därför är läget av största vikt när Silver Life uppför sina 

»En av anledningarna till varför vi jobbar med 
Sveafastigheter är att de är så duktiga på hyresrätter 
men samtidigt klarar av att bygga bostadsrätter. Och 
därutöver även har erfarenhet från vård och omsorg.«  
Mats Sundbom, vd Silver Life

Föregående uppslag: I Upplands  
Väsby bygger Sveafastigheter  
och Silver Life landmärket  
Drabanten, ett boende för äldre,  
med inflytt 2021. 

Höger: Siv och Nils Rydén ska flytta 
in i Drabanten. »Det är ett lockande 
servicepaket. Och det centrala läget 
är perfekt«.

Följande sida: Lars Gärde, vice vd och 
affärsutvecklingschef Sveafastigheter 
Bostad och Svante Jernberg, vd 
Sveafastigheter Bostad, vid platsen  
där Drabanten byggs.
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boenden. De bygger alltid vid vatten, hav eller sjö, 
eller centralt. Drabanten byggs så centralt det bara 
går, precis intill Upplands Väsby centrum.

Just den geografiska placeringen var en avgörande 
faktor för Nils och Siv Rydén när de bestämde sig för 
att flytta till Drabanten.

– Nils kommer att vara 84 och jag 79 år när vi flyttar 
in. Förr eller senare kommer vi inte att vilja köra bil 
längre och kanske inte heller orkar gå så långt, säger 
Siv Rydén.

– Ja precis, då är läget som Drabanten har väldigt 
bra. Det ligger nära till butiker, restauranger, ja allting, 
säger Nils.

Ledord för Drabanten är att det ska vara socialt, 
tryggt och att hyresgästerna ska ha roligt när de 
bor där. Gemensamma ytor där de boende kan um
gås är viktiga inslag. Silver Life har tillsammans med 
 Sveafastigheter noga utformat Drabanten efter sina 
behov. 

– Det är ett kvarter för äldre där allting in i minsta 
detalj har utformats så att de boende ska få så hög 
livskvalitet som möjligt, säger Patrik Schön, projekt
chef för Drabanten på Sveafastigheter.

I huset finns en bemannad reception, en restau

rang, gym och träningslokal. Det finns en takträdgård 
och Silver Life kommer att på plats anordna olika akti
viteter för de boende.

– Det kan vara så att flera som bor där gillar bridge. 
Men det kan lika gärna vara så att de gillar att klättra i 
berg. Vi lyssnar på våra medlemmar och styr aktivite
terna efter dem, säger Mats Sundbom.

Ett viktigt inslag i Drabanten är att hela huset ska 
fungera preventivt för att hålla de som bor där friska. 
Boendet förhindrar genom sin utformning och sina 
möjligheter både ensamhet och sjukdom. Prevention 
är en aspekt som Mats Sundbom i stor utsträckning 
saknar i Sverige idag.

– Det där är ett stort problem i svensk sjukvård. 
Ingen jobbar förebyggande, de jobbar bara med att 
lappa de som går sönder. Få jobbar till exempel med 
att förebygga att äldre ramlar. Så är det inte hos oss, 
där finns ett fokus på att förebygga och stärka.

Siv och Nils ser fram emot flytten. Som ju rent geo
grafiskt inte sker över några enorma avstånd.

– Men avstånd är högst personliga. Jag har bott i 
hela mitt liv, 77 år, i Runby som den här delen av Upp
lands Väsby heter. Och nu ska jag flytta till andra sidan 
bäcken! Haha, det är ju stort! säger Siv.

»Drabanten är ett kvarter för äldre där allting in 
i minsta detalj har utformats så att de boende 

ska få så hög livskvalitet som möjligt.«  
Patrik Schön, projektchef för Drabanten på Sveafastigheter
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Carl Auer

Med uppdrag att lösa 
en demografisk kris

Sverige står inför ett demografiskt skifte. Andelen 
gamla blir allt större med brist på äldreboenden som 
en av följderna. Sveafastigheter Samhällsfastigheter 

försöker göra något åt situationen.

När Carl Auers bästa väns son föddes med en cp 
skada fick han plötsligt inblick i en för honom fram till 
dess främmande värld: vård och omsorg. Det han såg 
förändrade hans liv.

– Jag såg mycket fint. Men också saker som frustre
rade mig. Det här kan göras bättre, tänkte jag. Jag 
kan göra det här bättre, säger Carl Auer, vd på Svea
fastigheter Samhällsfastigheter.

Han beslutade sig för att inte bara tycka utan för att 
försöka skapa förändring. Som entreprenör var hans 
metod att starta ett företag och med det själv försöka 
bygga någonting bättre än det han såg. Det var så Carl 
Auer hamnade i vård och omsorgsbranschen.

Efter att i tio år framgångsrikt ha drivit sitt egna 
vård bolag hamnade han 2019 hos Sveafastigheter. 
Inom gruppen driver han det egna bolaget Samhälls
fastigheter som utvecklar, äger och förvaltar äldre
boenden, LSSboenden, trygghetsboenden och skolor.

– Jag tror att vi står inför en äldrevårdskrasch om 
fem till sju år. Det gör mig riktigt orolig. I Sverige be
hövs 500 nya boenden fram till 2025 och 800 nya till 
2030. Om man bara tittar på demografin är det enkelt 
att inse. Det är samtidigt det behovet som driver mig. 
Jag försöker göra något åt det, säger Carl Auer.

Sveafastigheter Samhällsfastigheter arbetar för 
att »normalisera äldreboenden« som Carl Auer säger 
och ser dem alltid som en del av helheten, som en 
del av övriga samhället. Äldreboenden ska inte vara 
avskilda satelliter för förvaring av till åren komna med
borgare utan arkitektoniskt tilltalande hus integrera

de i den  övriga stadsbilden och byggda för att främja 
livs kvaliteten för dem som bor där och möten mellan 
dem och andra medborgare.

– Vårt arbete genomsyras av hållbarhetstankar, 
både miljömässigt och socialt. Vi vill inte bara  bygga 
hus, vi vill vara med och bygga hela samhällen. Vi för
söker skapa en helhet och med exempelvis våra äldre
boenden förstärker vi befintlig bebyggelse,  bygger 
bort otrygghet, bygger in möten mellan människor 
och bygger fram social hållbarhet.

Sveafastigheter Samhällsfastigheter samarbetar 
med alla stora operatörer inom vård i Sverige, såväl 
privata bolag som stiftelser. I Kalmar togs i juni 2019 
det första spadtaget för Vardaga äldreboende, en del 
av det nya kvarteret Linnéstaden. Inflyttning kommer 
att ske under 2020. I Västerås byggs det energisjälv
försörjande trygghetsboendet Hydran, i Upplands 
 Väsby uppförs i samarbete med Silver Life livsstils 
och vårdboendet Drabanten och i Nacka är Sveafastig
heters första LSSboende Björnvägen  under konstruk
tion. Samtliga byggen ligger i framkant av seende 
hållbarhetstänk och precis som i Sveafastigheters 
övriga projekt tillämpas den senaste tekniken.

– Teknik blir viktigare och viktigare hjälpmedel inom 
vården och vi ligger i framkant med våra  byggen. 
Höj och sänkbara handfat och toaletter, kamera
övervakning, larm om någon ramlar ur sängen, special
utformade belysningslösningar, behovsanpassad in
redning och så vidare. Vi är redan i framtiden, säger 
Carl Auer.



Billigare bostäder

Prisjägarna

Under decennier har nya hyresrätter i Sverige  
blivit för dyra för många människor.  
Sveafastigheter Prisvärd gör något åt det. 41
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Nyproducerade lägenheter i vackert gestaltade, 
moder na hus – men med hyror långt lägre än dagens 
genomsnittliga nya bostäder. Det låter som en vision. 
Men i Enköping står idag Kvarteret Myrängen. Det 
är Sveafastigheter Prisvärds första hus, en fastighet 
med 100 lägenheter som är början på Sveafastigheters 
åtagande att revolutionera utvecklandet av hyresrätter. 
Ett långsiktigt åtagande som fortfarande är i sin första 
fas. Målet är lägenheter med 20 procent lägre hyror 
än nuvarande normhyror, och att så småningom kunna 
sprida det här sättet att bygga på till fler av Sveafast
igheters projekt.

– Detta är en viktig del av vårt sociala hållbarhets
arbete. Det måste gå att bygga billigare, tänka an
norlunda och skapa prisvärda lägenheter för fler 
människor, säger Harry McNeil, marknads och håll
barhetschef på Sveafastigheter. 

På flera platser i Sverige är det idag svårt att produ
cera hyreslägenheter med hyror som fungerar för en 
stor del av de som söker boende. 

– Vi har idag ett ökande antal bostadssökande 
som har fått det allt svårare att komma in på bostads
marknaden. Det handlar bland annat om unga, ensam
stående med barn, äldre med låga pensioner och per
soner med försörjningsstöd. Vi behöver utveckla och 
bygga bostäder för fler grupper än vad som görs idag, 
säger Lars Gärde, vice vd och affärsutvecklingschef  
på  Sveafastigheter Bostad.

Liksom i alla Sveafastigheters projekt genom syrar 
hållbarhet, både socialt och miljömässigt, allt vad 
Sveafastigheter Prisvärd gör. Samtliga projekt ska 
kunna certifieras enligt Miljö byggnad Silver. Solceller 
och energieffektiva installationssystem är integrerade 
delar även i företagets prisvärda bostäder. 

Det rör sig inte om massproducerade, exakt lika

dana hus där gestaltning och kvalitet får lida (och i 
slutändan de som bor där) för att kostnaderna ska 
pressas nedåt.

– Vi vill att husen ska upplevas som varierade och 
med tilltalande arkitektur. Fasaderna kommer att inne
hålla blandningar av puts, trä, metall och glas. Även 
i höjdled jobbar vi varierat. Arkitekturen ska vara till
talande, säger Lars Gärde.

Så hur gör Sveafastigheter Prisvärd för att uppnå 
det? Grundtanken är att kommunen och Sveafastig
heter i tidigt skede utvecklar en gemensam vision och 
handlingsplan för hur prisvärda bostäder ska uppnås i 
en ny stadsdel. Det handlar bland annat om hur kvarte
rens storlek, form, byggnadshöjder och gestaltnings
krav kan utformas för att underlätta prisvärt byggande.

– Genom att vi får med oss rätt förutsättningar från 
planarbetet lägger vi grunden för en effektiv design 
och byggprocess, där våra arkitekter och entrepre
nörer kan återanvända bland annat yteffektiva trapp
hus, lägenhetsplaner och installationslösningar från 
tidigare projekt, säger Lars Gärde.

Tanken är att ju fler »goda exempel« på prisvärda 
bostäder som Sveafastigheter kan visa upp desto fler 
kommuner och byggaktörer kommer att haka på och 
dela visio nen att hela samhället tjänar på att bygga bra 
bostäder med rimliga hyror. För att nå resultat behöver 
Sveafastigheter tillsammans med kommuner, arkitekter 
och entreprenörer vända på varenda sten i vårt nu
varande sätt att tänka. 

– Varenda delmoment måste utvärderas så att vi kan 
se var vi kan göra saker annorlunda som gör produktio
nen billigare utan att sänka kvaliteten, säkerheten, este
tiken eller vilket värde det nu må vara, säger Lars Gärde.

I skrivande stund håller etapp två i projektet Myr
ängen i Enköping på att byggas, Kvarteret Fruängen, 

Föregående uppslag: Med sitt 
första byggda hus, Myrängen i 
Enköping, har Sveafastigheter 
Prisvärd visat att det är möjligt att 
bygga nya lägenheter till en rimlig 
hyra. Målet är att erbjuda nya 
lägenheter med 20 procent lägre 
hyror än genomsnittet.

Ovan: Lars Gärde,  
vice vd och affärs- 
utvecklingschef  
på  Sveafastigheter  
Bostad.

»Vi har idag ett ökande antal bostadssökande som har 
fått det allt svårare att komma in på bostads marknaden. 
Det handlar bland annat om unga, ensamstående 
med barn, äldre med låga pensioner och personer 
med försörjningsstöd. Vi behöver utveckla och bygga 
bostäder för fler grupper än vad som görs idag.«  
Lars Gärde, vice vd och affärsutvecklingschef  Sveafastigheter Bostad
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som består av ytterligare 74 lägenheter. Prisvärd an
vänder sig av erfarenheterna från projektets första 
etapp och till sammans med konsulter, arkitekter och 
entreprenörer så utvärderar de befintlig data och för
bättrar vad de kan.

– En sak vi tittar på är att bygga trapphus, hissar och 
till exempel schakt för rör och ledningar effektivare 
för att vinna yta och spara utgifter, säger Lars Gärde.

En annan åtgärd är att jobba med repeterade plan
lösningar och ett litet antal lägenhetstyper. Det gör 
konstruktionen mer standardiserad, mycket snabb
are och mer effektiv. Sveafastigheter tittar även på 
tjockleken på väggar och stommar. Hur tjocka  behöver 
ytterväggarna egentligen vara? Skiljeväggar? Hål
däcksbjälklag? Slankare konstruktion betyder mindre 
material och sänkta kostnader, lägre klimatpåverkan 
och mer boyta. Ytterväggar görs som standard 150 
millimeter tjocka, Prisvärd sänker till 120 millimeter och 
lägenhetsskiljande väggar från 200 till 180 millimeter, 
bjälklag från 220 till 200 milli meter. 

 – Vi sparar in på cement och betong och minskar 
både kostnader och klimatavtryck, säger Lars Gärde.

Traditionellt i fastighetsutveckling kommer entre

prenörer och konstruktörer, de som faktiskt utför själva 
arbetet, in i processen efter att husen är ritade och 
markanvisningar vunna. Först då tillfrågas byggarna 
och prisbilden klarnar. 

– Prisvärd har med entreprenörer och konstruktö
rer i hela planarbetet för att hålla koll på kostnaderna, 
säger Lars Gärde. 

Ytterligare en lång rad olika idéer och initiativ finns 
för att sänka kostnaderna. Återkommande användning 
av material, samma storlekar på till exempel dörrar och 
fönster, volymupphandling av flera projekt samtidigt, 
mindre projektledning, möjlighet att kunna mäta effek
tivitet mellan olika projekt, bättre energieffektivitet och 
så vidare.

– Titta på funkishusen på Gärdet i Stockholm. Man 
tog steget från en värld där alla fasader skulle se olika 
ut och vara dekorerade mot en större standardisering, 
men det gjordes så att det upplevs som trevligt. Man 
förstår att det blev mycket billigare att bygga dem. Det 
är lite samma sak vi gör nu 100 år senare. Under de
cennier har vi tävlat och tävlat, nu vill vi kunna erbjuda 
nyfunkis – bra standardiserade bostäder, estetiskt fina 
och till vettiga hyror, säger Lars Gärde.

Ovan: Utformning och kvalitet 
är fortsatt hög. Det är genom 
smarta, effektivare lösningar 
– till exempel med hur trapp-
uppgångar utformas – som 
kostnader hålls nere. 

Höger: Myrängen används 
nu som underlag för analys 
där målet är att komma på 
ännu smartare lösningar för 
framtida hus.
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HAGSÄTRA HUBB, STOCKHOLM. Sveafastigheter Bostad ska byg
ga ett nytt landmärke i Hagsätra Centrum med 114 hyresbostäder 
som inrymmer alltifrån kompis och kollektivlägenheter till utrym
men för så kallad coworking, cykelverkstad och minibiograf. 
Projektet går under namnet »Hagsätra Hubb« – och social håll
barhet står i fokus. Byggnaden och gårdens utformning främjar 
rörelse och ett aktivt liv, och ett stort fokus har varit att hitta 
sociala samlingsytor för att skapa möten mellan generationer 
och locka fler besökare till Hagsätra.

Utöver att adressera Hagsätras specifika behov ställdes 
höga krav på den arkitektoniska kvaliteten. Sveafastigheter och 
 Belat chew Arkitekter ville med sitt bidrag ge Hagsätra en ny 
modern silhuett. Hållbarhet genomsyrar hela projektet och huset 
har låg energiförbrukning, solceller på taket och digitaliserade 
funktioner som erbjuder hyresgästerna klimatsmarta alternativ 
som bilpool och lastcyklar, vilket gör att färre parkeringsplatser 
behövs.



Hållbar stadsutveckling bygger på engagemang i det lokala 
kvarteret. Grunden är samverkan mellan kommun, föreningsliv, 
lokala eldsjälar, företag och fastighetsägare. Detsamma gäller 
för hållbarhetsfrågan som spänner över hela spektrat. Privat 
och offentlig sektor måste arbeta tillsammans för att samhället 
snabbt ska kunna ställa om och bli fossiloberoende. Uppsala 
är en av landets, och världens, mest framåtriktade kommuner 
vad gäller hållbarhetsarbete. Sveafastigheter och kommunen 
har ett samarbete som går flera år tillbaka i tiden.

Kapitel 3

Kommun i fokus 
– Uppsala
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Uppsala

Växande stad  
i framkant

I Europas snabbast växande region pågår i Uppsala  
en historisk satsning. Staden utvecklas långsiktigt  
och hållbart med stöd av staten i en mångmiljard- 

investering. Hela kommunen är en testbädd.

Regeringen har ett antal prioriterade områden i sin satsning på nya hållbara städer 
och stadsdelar. Ett av dem är Sveriges fjärde största stad Uppsala. Där anläggs 
nya kollektivstråk, fler tågspår dras mellan staden och Stockholm och flera nya 
bostadsområden utvecklas. Innovation och nyskapande är i fokus och hållbarhet 
högsta prioritet. 

– Kommunen ligger i framkant gällande många av de frågor vi själva brinner för. 
Till exempel energieffektivisering, hållbarhet och omsorg om individen. Staden 
har en bra mix mellan urbanitet, kultur, studentliv och natur vilket vi verkligen gillar, 
säger Viktor Gärde, projektchef på Sveafastigheter Bostad.

Satsningen i Uppsala är historisk. Staten har gått in med ett långsiktigt stöd och 
omfattningen av investeringen är av sällan skådat slag. Innovativa modellområden 
ska skapas som kan fungera som testbäddar där nya lösningar prövas i verklig
heten. Uppsala fungerar som ett laboratorium för framtidens bostadsmarknad i 
 Sverige. Sveafastigheter har i skrivande stund färdigställt ett bostadsprojekt i sta
den och har fyra till som är under konstruktion (mer om dem på kommande sidor).

– Vi vill vara på orter och i regioner där det händer saker och där det finns en 
regional vilja att bygga bostäder. I Uppsala finns många pågående projekt och 
flera stora är på gång. Det finns en drivkraft i staden som hela tiden utvecklar 
den. Det är precis så vi är som företag. Det kanske är därför som vi kommer så 
väl överens med kommunen, säger Görel Hällqvist, affärsområdeschef för projekt 
på Sveafastigheter Bostad.
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Erik Pelling

Världsledande klimatstad 
väljer Sveafastigheter

Uppsala, som 2019 utsågs till världens bästa 
klimatstad, har valt Sveafastigheter som 

ankarbyggherre. Här förklarar Erik Pelling, kommun-
styrelsens ordförande (S) i Uppsala, varför.

Två kilometer från Uppsalas stadskärna byggs ett nytt 
område med handel, bostäder och arbetsplatser. 21 
kvarter, två förskolor och ett serviceboende ska byg
gas i fyra etapper. »Vi planerar och bygger Östra Sala 
backe med människan i centrum och med utgångs
punkt i det senaste inom teknik och miljö« skriver 
kommunen om projektet.

I oktober tecknade Sveafastigheter intentions
avtal för 7000 kvadratmeter bruttoarea och utsågs 
till ankar byggherre för etapp 3 i projektet. Rollen som 
ankarbyggherre innebär att Sveafastigheter kommer 
in tidigt i processen och hjälper till med utformningen 
av området.

– De krokar arm med oss nästan från början och 
går in med sina resurser, framförallt tankeresurser, 
 säger Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande (S) 
i Uppsala.

Sveafastigheter vann utmärkelsen i en tävling an
ordnad av kommunen. Flera faktorer spelade in i valet 
av Sveafastigheter. Deras erfarenhet och inno vativa 
arbete med den senaste tekniken samt en tydlig miljö
profil var avgörande.

– Sedan var det företagets profilering på ett område 
som stack ut extra mycket den här gången: de jobbar 
hårt för att sänka hyror. I Uppsala behöver vi bra bo
städer till rimliga kostnader. Ett mer blandat bestånd. 

Ett av syftena med tävlingen var just att hitta aktörer 
som kan bygga bra bostäder till rimliga kostnader. Alla 
kan inte bygga för enbart de med feta plånböcker, 
 säger Erik Pelling.

Relationen mellan Uppsala och Sveafastigheter är 
inte ny. De två parterna har redan samarbetat på flera 
projekt. Vid Tryffelvägen har Sveafastigheter färdig
ställt 71 lägenheter, i Rosendal byggs kvarteret Sva
nen med 58 lägenheter och kollektivhuset Rudbeckia. 
Dessutom byggs i skrivande stund det unika projektet 
Cykelkungen i just Östra Sala backe.

– Vi har fått en väldigt bra bild av Sveafastigheter. 
De lever upp till vad de lovar. Investerar i välbehövliga 
bostäder. De har bra gestaltning, bra kvalitet, bygger 
på utsatt tid. Och de har visat i befintliga projekt att 
de kan bygga för den målgrupp vi tänker oss, säger 
Erik Pelling.

Uppsalas mål är att bygga inkluderande för inte bara 
de ekonomiskt starkaste grupperna. Men utan att tum
ma på kvaliteten.

– Vi har inte velat haka på den här resan mot säm
re bostäder med lägre kvalitet till billigare pris. Vi tror 
inte på det. Vi tror att man kan erbjuda bra bostäder 
till lägre priser. Men det kräver duktiga arkitekter och 
byggherrar som också verkligen vill det. Vi är glada 
som har aktörer som Sveafastigheter.
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TRYFFELN, UPPSALA. Invid infarten till Tryffelvägen i området 
Norby har Sveafastigheter byggt två trevåningshus. Fasad
liven är förskjutna för att möjliggöra fönster i flera väderstreck. 
Fasader na är i trä och plåt och taken har grön sedum för att 
 husen ska harmonisera med naturen i området. Husen är ritade 
för att passa in i den omgivande villabebyggelsen och de kom
mande radhusen på Tryffelvägens förlängning. Mot väster vän
der sig stora balkonger och uteplatser. Här ligger också gårdarna 
där det skapas ytor för sociala möten, planteringsmöjligheter 
och småbarnslek. Garage och cykelparkering är placerade under 
husen så att marknivån kan användas till inbjudande grönytor.
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CYKELKUNGEN, UPPSALA. Området Östra Sala backe ligger nära 
stad och natur. Här samsas boenden av olika karaktär och för 
olika tider i livet. Cykelkungen är en ny och innovativ boende
lösning som syftar till att underlätta livet på två hjul. Men också 
ett boende som uppmuntrar till gemenskap och vardagsaktiviter. 
Cykelkungen har inga parkeringsplatser för bilar. Däremot finns 
både cykelparkeringar och ett verkstadsutrymme med cykel
pumpar och möjlighet att förvara cykeldäck. Via en cykelpool 
finns dessutom möjlighet att låna till exempel en el driven låd
cykel. Hyresgästerna får också fem års medlemskap i en bilpool 
och ett kort till lokaltrafiken laddat med 1 000 kronor när de 
flyttar in.

De 99 hyresrätter som utgör Cykelkungen har en blandad 
utformning och karaktär. I bottenplan hittar du etagelägenheter 
med radhuskänsla, längst upp finns vindslägenheter med utsikt. 
Uteplatser eller balkonger finns till nästan alla lägenheter, men 
för dig som vill ha större plats än så delar de boende också såväl 
en gemensam gård som en högt belägen takterrass.
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RUDBECKIA, UPPSALA. Kollektivboendet Rudbeckia byggs 
tillsammans med Rudbeckia kollektivboendeförening och har 
 ritats av Belatchew Arkitekter. Det har en inbjudande entrévåning 
som rymmer storkök för gemensam matlagning, matsal, hobby
rum, gemensamt vardagsrum samt tvättstuga. Lägenheterna 
i kollektiv boendet är vanliga, kompakta lägenheter med både 
kök och badrum. Hyresgästerna i dessa betalar hyra dels för sin 
egen lägenhet och dels för en del i de gemensamma ytorna. 
Som närmsta granne ligger en park och på kollektivboendets tak 
finns trädgårdsterrass och uterum. Fasaden på kollektivboendet 
består av trä och betong.



Sveafastigheter vill inte bara bygga vackra hus. Lika viktigt är 
att tänka nytt och driva samhällsutvecklingen framåt. Med nya 
lösningar och innovativa samarbeten försöker Sveafastigheter 
identifiera vilka behov som kommer att finnas i framtiden. Genom 
tekniska och digitala lösningar, öppenhet för nya idéer och en 
arkitektur i framkant vill Sveafastigheter ligga steget före.

Kapitel 4

Utveckling
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William Jernberg

Närvaro nyckeln till 
framgångsrik förvaltning

Sveafastigheter förvaltar själva alla  
hyresrätter de bygger. Deras filosofi är  

enkel men effektiv: att närvara.

William Jernberg går över gården på fastigheten Älv
dansen i  norra Enköping. Han är på väg till sitt kontor 
som ligger på bottenplan i ett av hyreshusen. Svea
fastigheter har förvaltningskontor på plats i flera av 
sina fastigheter. Målet är att synas och att möta och 
lära känna sina hyresgäster.

– Kontakten ska vara personlig. Det gör det enklare 
för både oss och hyresgästerna. Dessutom är det roli
gare att jobba då, säger William Jernberg.

Han jobbade som resurspersonal på en skola under 
många år och är nu förvaltare på Sveafastigheter och 
delar sin tid mellan Enköping och Uppsala och två olika 
fastigheter i de städerna.

– Det är ett otroligt varierande jobb. Jag älskar det. 
Det är nya arbetsuppgifter och problem som måste 
lösas varje dag. Jag träffar väldigt många människor 
och väldigt många olika människor, säger han.

De första hyresgästerna flyttade in i Älvdansen i maj 
2019, de sista i augusti samma år. Alla lägenheter är 
uthyrda. En av dem som flyttade in i maj var Danne 
Hörner tillsammans med sin fru och deras två små barn 
(de har även tre äldre, nu vuxna barn).

– Jag såg en annons på blocket en onsdagskväll och 
ringde klockan 08:00 morgonen efter. Klockan 10:00 
var vi här och tittade på bygget samtidigt som vi på min 
surfplatta kollade på hur lägenheterna  skulle se ut och 

var de skulle ligga. Jag ringde och sa att jag var intres
serad av en av hörnlägenheterna. Två timmar sena re 
hade vi skrivit på ett digitalt kontrakt. Och  senar e på 
kvällen sålde vi vårt hus, säger Danne Hörner.

Han och William Jernberg står och småsnackar inne 
i lägenheten medan Dannes son, som också heter 
William, klänger omkring på sin pappas ben. Danne 
berättar att han trivs »otroligt bra« i huset, bland  annat 
på grund av läget som han kallar fantastiskt, och att en 
av deras två äldre döttrar bor med sin dotter i huset 
bredvid. 

– Det är fint för man ser dem ofta alla tillsammans, 
säger William Jernberg.

Danne Hörner säger att han märkt av Sveafastig
heters ansträngningar att vara närvarande i sin för
valtning. Han berättar att han står i kö för att få en 
parkeringsplats längst ut på kanten på grund av »en 
fix idé« att han alltid vill stå så att ingen kan smälla in 
sina bildörrar i hans.

– För några veckor sedan fick jag mejl från en  kvinna 
på kontoret som skrev att en hörnplats blivit ledig en 
bit bort och att hon mindes att jag var intresserad av 
just det. Jag gillar sånt. Hon tog sig de extra minuterna 
att skriva till mig och hon mindes vad jag sagt. Det är 
bra service. Man är inte bara ett hyresgäst nummer, 
säger Danne Hörner.
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Mikaela Svefors

Startup underlättar  
livet i lägenhet

Betala hyran med ett enkelt klick. Förnya hemmet via 
telefonen. Plugga matte ihop med andra barn i huset. Nu 

förenklar Sveafastigheter vardagen – med appen Avy.

För Mikaela Svefors är saken enkel: effektivare förvalt
ning ger nöjdare kunder. Och nöjdare kunder bidrar 
till bättre boendemiljöer. Som kommersiellt ansvarig 
för Avy hjälper hon till att förenkla vardagen för både 
Sveafastigheter och deras hyresgäster. 

Förändrade konsumentbeteenden har drivit de 
flesta branscher till att förbättra sina erbjudanden mot 
kund, där mer och mer kan göras mobilt och proces
ser förväntas bli enklare och snabbare. Näst på tur 
står fastighetsbranschen som har mycket att vinna 
på att digitalisera sina processer och uppdatera sitt 
erbjudande till de boende. Inte minst eftersom under
sökningar visar att digitala lösningar som mobilappar 
ger ett betydligt större engagemang från hyresgästen.

– Kraven på en högre servicegrad och möjligheten 
att kunna inkludera tjänster och service till sitt boende 
i sin hyra ökar. Att kunna betala enkelt. Att kunna upp
gradera det egna hemmet. Att saker fungerar som de 
ska i lägenheten och i trapphuset. Alla de här önske
målen måste fastighetsägare kunna tillgodose och det 
är det vår app är till för. 

För Sveafastigheter öppnar samarbetet med Avy 
upp helt nya möjligheter i relationen till hyresgäster
na. Ett smakprov på vad som kommer att lanseras 
brett under 2020 kom till Västeråskvarteret Neptun 

redan i höstas när Sveafastigheter tillsammans med 
Avy och studiecoachföretaget Studybuddy erbjöd en 
digital mattestuga för sina yngre boende. Målet är att 
alla Sveafastigheters hyresgäster – så länge de går i 
grundskolan – ska kunna hoppa på erbjudandet att för 
80 kronor i månaden få gemensamma studietimmar 
med en privatlärare. Mer service hem till lägenheten, 
som Avy:s Mikaela Svefors uttrycker det. 

Boendeappen Avy gör vardagen enklare för hyres
gästen. Men den skapar också nya kontaktytor för 
hyresvärden och frigör tid och resurser som kan an
vändas för att förbättra förvaltningen. Något som be
kräftas av Per Wallgård, fastighetschef på Sveafastig
heter Bostad.

– När vi valde att samarbeta med Avy var det dels en 
fråga om att modernisera förvaltningen. Att kommuni
cera via papperslappar i trappuppgången och skicka 
ut pappersfakturor är både onödigt och ohållbart när 
alternativen finns. Men vi har också kunnat effektivi
sera interna rutiner och snabbt kunnat nå ut till våra 
boende med nyheter, säger Per Wallgård.

– Och vi märker att hyresgästerna är nöjda, vilket 
förstås är det absolut viktigaste. I alla delar har Avy 
överträffat våra högt ställda mål. Det ska bli spännande 
att se hur vi kan utveckla samarbetet framöver.
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Nya Gatan

Byggstart för 
gigantiskt projekt
Under 2020 börjar Sveafastigheters största 
enskilda projekt hittills att byggas. I Nackas 
nya stads kvarter uppförs det speciella 
bostadsprojektet Nya Gatan.
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Nya Gatan var en markanvisning uppdelad i två delar. 
Ett krav var att två olika arkitekter skulle rita kvarteret. 
Sveafastigheter lyckades att, i samarbete med två 
olika arkitekter, vinna båda delarna. Projektet ligger 
i Nacka, precis intill kommunhuset, och är en del av 
kommunens jättesatsning att uppföra ett helt nytt om
råde och att enkelt uttryckt bygga stad. 

– Vårt projekt sticker ut på många sätt. Miljötänket, 
gestaltningen, blandningen av boformer, säger Viktor 
Gärde på Sveafastigheter som är projektchef för Nya 
Gatan.

Projektet består av 174 lägenheter, varav 24 stycken 
är trygghetsbostäder och 12 stycken är LSS enheter. 
Det finns ett stort garage där samtliga platser har 
laddmöjligheter för elbilar. På markplan finns totalt 
2 100 kvadratmeter lokalyta och på insidan ligger en 
kvarters gård. Diagonalt över hela projektet går den 
skiljelinje som var ett krav för markanvisningen, på 
den ena sidan linjen görs allt av en samarbetspartner 
som Sveafastigheter ofta jobbar med; Kirsh + Dereka 
Arkitekter och på den andra sidan linjen står Urban 
Design för gestaltningsarbetet. 

Växtlighet och grönska är ett viktigt inslag i kvarte
ret. Halva takytan täcks av ett levande sedumtak och 
över en av fasaderna kommer murgröna att växa på 
nätliknande strukturer. På den andra sidan finns blom
lådor över hela fasaden. Så mycket av taket som är 
möjligt täcks av solceller.

– Det är verkligen ett kvarter riktat till framtiden. Det 
står för hållbarhet i staden, miljömässigt så klart, men 

även socialt. Flera olika grupper finns representerade 
bland kommande hyresgäster. I husen finns både van
liga hyresrätter samt trygghetsbostäder för personer 
som är 65 år eller äldre. Och dessutom ett LSSboende 
med 12 lägenheter. En gemensamhetslokal byggs för 
att skapa möten, säger Viktor Gärde.

Fyra byggherrar bygger i området. I slutet av 2019 
påbörjades markarbetet på platsen. Skanska har 
sprängt bort en höjd för att göra plats åt de fyra bygg
herrar som ska utveckla området. Själva bygget på
börjas 2020. Sveafastigheter är den enda av aktörerna 
som uppför hyresrätter. 

– Vi är det enda bolaget som har fått förtroendet att 
bygga hyresrätter i det här centrala området. De andra 
kvarteren består helt av bostadsrätter, säger Svante 
Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad.

De konstnärliga ambitionerna med projektet är även 
de höga. Kvarteret ingår i ett profilerat projekt som 
ska skapa mer än bara en plats där folk ska bo, det 
som ska upprättas är stadsmiljö med gatuliv. På husets 
väggar som vetter mot innergården finns en sorts sol
kalender uppförd där olika gradienter i fasadens färg 
samspelar med solens skuggor. På en annan plats 
finns samarbeten med barn från området inkorpore
rade i det estetiska arbetet. Stora fjädrar i mässing, från 
början ritade av barnen, ska pryda en fasad.

– Det här huset är först ut när Nacka ska bygga 
stad. Det konstnärliga programmet är väldigt utförligt. 
Det har varit otroligt mycket jobb och research bakom 
utformningen, säger Viktor Gärde.

»Vi är det enda bolaget som har fått 
förtroendet att bygga hyresrätter 
i det här centrala området. De andra 
kvarteren består helt av bostadsrätter.«  
Svante Jernberg, vd Sveafastigheter Bostad

Föregående sida: En skiss av 
ena sidan av det hela kvarter 
som Sveafastigheter bygger 
i Nackas nya stadskvarter. 
Projektet är det största som 
byggbolaget genomför hittills. 

Ovan: Murgröna växer på 
nätliknande strukturer på Nya 
Gatans ena fasad. Grönska blir 
ett viktigt inslag genomgående 
i hela fastigheten.
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Fouad Kamal

En fastighetsägare i framkant

Sedan Vrenen grundades 2014 har bolaget haft som  
affärsidé att arbeta proaktivt – inte reaktivt – med sina  
hus och hyresgäster. Till sin hjälp använder de modern  

teknik. Bland annat appen Estate Logs.

Bolaget Vrenen är en del av Sveafastigheter och för
värvar tillgångar i det äldre beståndet och förädlar dem 
över tid. Under 2019 köpte bolaget tre bestånd i En
köping, Nyköping och Norrtälje.

 – Majoriteten av Sveriges hyresfastigheter  skulle 
kunna förvaltas betydligt mer effektivt. Det är främst 
inom förvaltningen som vi försöker skilja oss från andra 
aktörer, säger Fouad Kamal, vd på  Vrenen.

Han startade Vrenen efter att ha insett att att det 
fanns en möjlighet att effektivisera den traditionella 
förvaltningsmodellen, något som skulle gynna hyres
gästerna.

– Vi jobbar proaktivt, inte reaktivt vilket innebär att 
hela tiden ligga steget före och vara verksamma lokalt 
och nära våra hyresgäster.

På grund av den anledningen jobbar bolaget primärt 
i Mälardalen. De vill finnas fysiskt nära sitt bestånd 
och sina hyresgäster. Samtidigt är digitala lösningar 
en viktig del av deras verksamhet och de är snabba 
på att implementera ny teknik.

– Vi är för branschen sett relativt små vilket gör att vi 
kan vara snabbfotade. Vi undersöker och testar många 
olika lösningar och vi är väldigt lyhörda för nya tillväga
gångssätt, säger Philip Sjöö Asplund, fastighetschef 
på Vrenen. 

Ett exempel på detta är samarbetet med bolaget 
Mimbly från Chalmers Ventures (Chalmers tekniska 
högskolas företagsinkubator). Affärsidén är att sänka 
vattenförbrukningen genom en åtgärd riktad mot tvätt
maskiner, som står för en stor del av förbrukningen. 
Tvättmaskiner pumpar in onödigt mycket rent vatten 
när istället det som redan gått igenom maskinen skulle 
kunna återbrukas. 

– En modul placeras bredvid maskinen. Den tar 

in utgående vatten, analyserar det och filtrerar bort 
mikroplaster – som också är ett stort miljöproblem. 
Om vattnet är rent nog återanvänds det för kommande 
sköljningar. Metoden gör att 80–90 procent vatten kan 
sparas per tvätt,  säger Philip Sjöö Asplund.

Estate Logs är en annan teknik Vrenen använder 
med framgång. Estate Logs är en digitalisering av själva 
förvaltandet. Den appbaserade tjänsten fungerar som 
en länk mellan förvaltare, fastighetsskötare och hyres
gäster. För hyresgästerna innebär det en möjlighet att 
 kunna felanmäla digitalt, att löpande följa sina ärenden i 
en portal och att ha kontakt med fastighetsskötare. Men 
de största förtjänsterna kommer på andra håll.  Appen 
effektiviserar förvaltningen och skötseln avsevärt.

– Den vanliga modellen är att fastighetsägare 
 köper in fastighetsskötsel av ett fristående bolag för 
en fast summa. Med Estate Logs registreras varenda 
 besök, varenda åtgärd, varenda kontroll, allting från 
15  minuter och uppåt. Och kostnaden för skötseln 
base ras på utförda åtgärder och nedlagd tid istället 
för  månadsavgifter.

Den noggrannare bokföringen av allt som genom
förs i fastigheten bidrar till att en annan insikt i be
ståndet skapas och det blir lättare att konkretisera 
åtgärds behov. I och med att resurser i form av tid och 
 pengar sparas kan också nya investeringar implemen
teras i tillgångarna.

– Estate Logs är ett viktigt verktyg för oss som 
fastighetsägare då vi kan arbeta långsiktigt med att 
förbättra våra hus istället för att reaktivt åtgärda fel
anmälningar med mera. Vi arbetar långsiktigt och 
proaktivt för att förädla våra fastigheter över tid. Nöjda 
hyres gäster är vår hög sta prioritet som fastighetsäga
re, säger Fouad Kamal.
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MÄLARÄNG, STOCKHOLM. Mellan Bredäng och Mälarhöjden 
byggs den inkluderande stadsdelen Mälaräng. Den sociala 
hållbarheten präglar alla led när Sveafastigheter nu bygger ett 
stort antal större lägenheter med lägre hyror än den normala ny
produktionen så att fler har möjlighet att komma in på bostads
marknaden. Ihop med lokala föreningar och verksamhets utövare 
utvecklar Sveafastigheter aktiviteter och mötesplatser som 
 bidrar till ökad gemenskap i området.

Genom samarbete med Fryshuset kommer också lokala ung
domar att erbjudas jobb och praktik under byggnationen och 
förvaltningen. Men den sociala hållbarheten kommer också att 
synas i arkitekturen, bland annat genom att ta tillvara på unga 
kvinnors erfarenheter och kunskap.
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Fredrik Cronqvist

»Där människor finns 
vill vi också vara«

Från internationella fastighetsaffärer till vardagliga möten 
med hyresgäster. När Sveafastigheter expanderar i södra 

Sverige är det Fredrik Cronqvist som leder arbetet.

– Även om jag har en lång bakgrund inom fastighets
branschen hade jag aldrig jobbat med förvaltning tidi
gare. Nu är jag ute i husen i Landskrona och Helsing
borg och träffar hyresgäster nästan varje dag.

Det säger Fredrik Cronqvist, den före detta trans
aktionskonsulten som var van vid de riktigt stora 
fastighetsaffärerna. Först hos Skanska, sedan hos 
fastighetskonsulten Nordanö, tidigare Leimdörfer. 
Nu ska han bygga upp Sveafastigheter Syd.

– Jag trivdes fantastiskt bra i min tidigare roll. 
Men efter så lång tid i samma bransch kände jag mig 
redo för något nytt. Jag hade följt Sveafastigheters 
im ponerande utveckling och när jag bestämt mig 
för att växla spår kändes det helt logiskt att  bygga 
 vidare i Skåne tillsammans med Sveafastigheter, sä
ger Fredrik Cronqvist.

Sedan han inrättade sitt enmanskontor i Ryde
bäck, strategiskt beläget mitt emellan uppväxtorten 
Helsingborg och Landskrona, har mycket hänt. Det 
började med två hus i Landskrona. Byggda, ägda 
och förvaltade av samma familj sedan 1950talet 
blev de under förra året Sveafastigheter Syds första 
investering. Sedan dess har det blivit ytterligare cir
ka 70 lägenheter, fördelade mellan de två städerna. 
Och mer är på gång. 

– Vi har fyra prioriterade områden att jobba  vidare 
på. Den första är att vi ska ta hand om de drygt 100 
lägenheter vi har just nu. Vi har ägt husen ganska 
kort tid så det mesta är fortfarande ogjort, men 
 under nästa år kommer vi att jobba vidare med 
energi besparingsåtgärder och hur vi kan höja stan
darden i husen generellt.

Det handlar om successiva renoveringar, men 
också annat, säger Fredrik Cronqvist.

– Vi har långt gångna planer på att installera 

säker hetsdörrar och nya passagesystem i samtliga 
fastig heter och under våren får alla våra hyres gäster 
tillgång till appen Avy. Jag hoppas att det ska bidra 
till mindre pappershantering, förutom enklare förvalt
ning och ännu bättre service från vår sida.

Den andra prioriteringen är att få det befintliga 
beståndet att växa. Gärna med ytterligare 200 till 
300 lägenheter för att kunna få en effektiv förvalt
ningsvolym.

– Vi har dessutom flera pågående dialoger för 
att få igång nyproduktion. Det kan vara såväl hyres
rätter som vårdfastigheter, men även bostadsrätter 
om det gör området mer attraktivt. Vi vill gärna mixa 
vår portfölj i Skåne mellan äldre hus, nyrenovera
de lägenheter och helt nybyggda bostäder, säger 
Fredrik Cronqvist.

Men redan idag finns ett utvecklingsprojekt: Det 
50 000 kvadratmeter stora handelsområdet med 
tillkommande 30 000 kvadratmeter markyta i Ryde
bäck, mellan Helsingborg och Landskrona. Ett par 
hundra meter från tågstationen och lika långt från 
motorvägen.

– Vi vill vara del av en större utveckling kring sta
tionen, med handel, service och bostäder. Än så 
länge finns huvudsakligen Blomsterlandet på fastig
heten, men vi bygger också för bland annat Byggmax 
och Skånska Byggvaror. Och vi ska bygga hållbart: 
Genom ett samverkansavtal mellan oss, Blomster
landet och Eon ska vi ersätta gasuppvärmning med 
bergvärme, vilket både minskar klimatpåverkan och 
sänker kostnaderna med över 30 procent. 

– Nu behöver vi jobba fram en ny detaljplan så 
att hela området kan växa. Västra Skånes tillväxt är 
bland de starkaste i landet och där människor finns 
vill vi också vara, säger Fredrik Cronqvist.



Kapitel 5

Framtidens  
boende

Hur ska vi bo i framtiden? Att hitta svaret på den frågan 
är den främsta utmaningen för dagens bostadsutvecklare 
– och den största drivkraften för Sveafastigheter. 
Genom hållbarhet i alla led, och med trygg finansiering 
i grunden, skapar Sveafastigheter framtidens bostäder. 
Där gemenskap och social samvaro möter klimatsmarta 
lösningar. Där traditionella boendeformer kompletteras 
med kollektivhus och kompisboenden. 



Framtidskvarteret

Konsten att bygga 
för människor

Sveafastigheter vill inte bara bygga hus 
utan också socialt hållbara samhällen. 
Resultatet är Framtidskvarteret.

79
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– Vår ambition är att vara samhällsbyggare. Vi vill tänka 
bredare än bara husen. Hur kan vi bidra till en rörlig 
bostadsmarknad som dessutom är hållbar i alla led? 
Hur planerar vi bostadsområden som är trygga och 
inklu derande? Och hur ser vi till så att våra boenden 
blir riktigt bra för de som ska växa upp i dem? Vårt svar 
är det vi kallar Framtidskvarteret, och jag är väldigt glad 
att vi nu ska börja bygga två sådana bostadsområden 
i Stockholm.

Det säger Harry McNeil, marknads och hållbar
hetschef på Sveafastigheter, som är inne i en intensiv 
planering av Framtidskvarteren Riksby och Nytorps 
gärde i Stockholm. Visionen är två kvarter med ett 
brett utbud av bostäder byggda för människor i alla 
livets faser. Kvarteren har inbjudande gårdar som upp
muntrar till fysisk aktivitet och rymliga gemensamma 
lokaler i bottenplan. 

– Kvarteren kommer att skilja sig i utformning, men 
grundtanken om social hållbarhet och inkludering är 
densamma i båda projekten. Det kommer att finnas 
hyresrätter och bostadsrätter, men också kollektivhus 
där alla har sina egna lägenheter men också del i stora 
sociala ytor i bottenvåningen. Där kan de boende job
ba, studera, äta middag ihop eller bara umgås, säger 
Harry McNeil. 

Syftet med gårdarna är att låta en mångfald av 
människor mötas och bidra till en vardaglig trygghet 
och gemenskap. Därför vill Sveafastigheter också 

samverka med de olika verksamheter som kommer 
att finnas i anslutning till gårdarna.

– I Nytorps gärde kommer en idrottshall att ligga 
intill Framtidskvarteret – hur drar vi gemensam nytta av 
det? Sådana saker vi behöver tänka på när vi planerar 
kvarteren, säger Harry McNeil. 

– Viktigt är också att vi gör Framtidskvarteret till 
en bra plats för barn att växa upp på. Vi planerar för 
 trygga och inkluderande gårdar som uppmuntrar till 
fysisk akti vitet och rolig lek. I Nytorps gärde ska till 
exempel en amfiteater byggas. Vi har också tänkt im
plementera ett antal nya metoder för hur man skapar 
en aktiv vardag med ganska enkla medel, säger Harry 
McNeil. 

Inspirationen till det, berättar han, kommer från 
kronprinsessparets initiativ Generation Pep. 

Generation Pep startade för fyra år sedan med 
målet att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha 
möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt 
liv. Genom att kroka arm med näringsliv, forskning 
och organisationer försöker man hitta metoder som 
bryter trenden med allt mer stillasittande barn och 
ungdomar. Meto der som sedan vem som helst kan 
använda sig av.

– För oss på Sveafastigheter är det här ett jättebra 
stöd för att utforma utemiljöer så att de känns trygga, 
roliga och stimulerande för både barn och vuxna. Vi har 
tänkt använda en del av metoderna när vi nu utvecklar 

Föregående uppslag: Fram-
tidskvarteret bygger på idén 
att socialt hållbara samhällen 
skapas av att individer med olika 
socioekonomisk bakgrund har 
möjlighet att bosätta sig i samma 
områden. 

Ovan: Harry McNeil, 
marknads- och hållbarhetschef 
Sveafastigheter, på företagets 
kontor i Nacka tillsammans med 
kontors hunden Sara.

»Kvarteren kommer att skilja sig i utformning, men 
grundtanken om social hållbarhet och inkludering 
är densamma i båda projekten. Det kommer att 
finnas hyresrätter och bostadsrätter, men också 
kollektivhus där alla har sina egna lägenheter men 
också del i stora sociala ytor i bottenvåningen.«  
Harry McNeil, marknads och hållbarhetschef Sveafastigheter
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Framtidskvarteret, men vi har faktiskt också ett projekt 
redan idag som bygger på lärdomar från Generation 
Pep, nämligen gården som hör till vårt projekt Hagsätra 
Hubb i södra Stockholm, säger Harry McNeil.

Under 2019 invigdes Generation Peps första park i 
Solnastadsdelen Huvudsta, med en genomtänkt lek
miljö och lekredskap som stimulerar till både spon
tan och planerad fysisk aktivitet. Erfarenheter och 
lärdomar från den parken kommer att implementeras 
i utformningen av gårdar i Framtidskvarteret och vid 
Hagsätra Hubb.

– Vi letade efter projekt där vi kunde använda Gene
ration Peps koncept och landade i att Hagsätra Hubb 
är den perfekta platsen för vår första Pepgård, säger 
Harry McNeil.

Fysisk aktivitet och hälsa är inte sällan kopplat till 
vilka förutsättningar som barn växer upp under, något 
som både Generation Pep och Sveafastigheter – med 
sin strävan efter social hållbarhet – vill försöka finna 
lösningar på. Harry McNeil hoppas att Pepgårdarna 
inte bara ska underhålla utan också vara ett av flera 
bidrag till större jämlikhet bland barnen i området:

– Möjligheten till fysisk aktivitet ska inte bero på 
om du har råd eller inte. Våra Pepgårdar vara till
gängliga för alla, inte bara användas av de som bor i 
husen.  Detta uppmuntrar dessutom till möten mellan 
människor, vilket vi försöker skapa förutsättningar för 
i alla våra projekt – och som är en grund för hela Hag
sätra Hubb, säger Harry McNeil.

Ovan: Organisationen 
Generation Pep jobbar för att 
sätta barn i rörelse. I projektet 
Hagsätra Hubb ska de vara med 
och utforma en utomhusgård. 

»Vi letade efter projekt där vi kunde 
använda Generation Peps koncept och 

landade i att Hagsätra Hubb är den perfekta 
platsen för vår första Pep-gård.«  

Harry McNeil, marknads och hållbarhetschef Sveafastigheter
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DISCUS, NACKA. Med sin karaktäristiskt oregelbundna silhuett har 
Nackas nya landmärke Discus redan rönt stor uppmärksamhet 
och kammat hem flera arkitekturpriser åt Belatchew Arkitekter. 
Under 2019 korades projektet till vinnare i både DNA Paris  Design 
Awards i kategorin »Housing« och i World Architecture News i 
kategorin »Future Project Residential«. Det har även fått ett 
 »Honorable Mention« i Architecture MasterPrize™ (AMP) 2018.

Den hundra meter höga byggnaden kommer att uppföras mitt 
på tunnelbanestationen i Nacka stads nya centrum. Ett helt nytt 
kvarter ska byggas. Med uppemot 500 hyresrätter och bostads
rätter plus arbetsplatser och andra verksamheter får Nackas mest 
centrala delar inte bara en profilbyggnad av internationell kaliber 
utan även nytt liv.

– Vi är oerhört stolta över den internationella uppmärksamhet 
Discus röner och ser fram emot det fortsatta arbetet där vi till
sammans med Nacka kommun utvecklar projektet, säger Rahel 
Belatchew, vd för Sveafastigheter Utveckling och grundare av 
Belatchew Arkitekter.



Förnyelse

Annorlunda  
boendeformer

Det är dags att vidga synen på hur vi kan bo. 
Sveafastigheter utmanar normen. 87
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Säg kollektiv, och många tänker på filmen Tillsammans. 
Men den nya tidens kollektivboende är långt ifrån den 
gränslösa samvaro som Lukas Moodysson beskrev i 
filmsuccén för 20 år sedan. När Svea fastigheter nu 
ökar tempot i att bygga kvarter där det egna hemmet 
kompletteras med gemensamma mötesplatser handlar 
det istället om att möta framtidens förändrade sätt att 
leva på, att skapa social samvaro och ökad trygghet 
samt att bidra till möten mellan människor.

Det är snart tio år sedan som Ingalill Ek besökte 
kollektivhuset Färdknäppen i Stockholm, och med 
sig hem till Uppsala tog hon tanken på ett liknande 
 boende. Nu blir drömmen om ett kollektivhus verk
lighet i Rosendal, den nya stadsdel som växer fram i 
södra Uppsala.

– Det har varit en lång resa, men lärorik, säger Inga
lill Ek. 

För hur planerar man ett kollektivboende? Vad ska 
man tänka på? Medlemmarna i Rudbeckia kollektiv
husförening, som bildades våren 2011, förstod att de 
behövde lära sig mer. De besökte andra kollektivhus, 
anordnade studiecirklar och lärde sig om miljövänligt 
boende och hållbarhet. Planen tog sakta form. Nu 
skulle den bara säljas in. 

– Men då blev det svårare. Vi träffade mäklare, 
bygg firmor och Uppsala kommun. Alla var väldigt vän
liga, men alla sade också att det här projektet inte var 
för dem, säger Ingalill Ek.

Så kring julen 2015 vände allt. En bekants bekant 

kände till Rahel Belatchew, vd för Sveafastigheter Ut
veckling och grundare av Belatchew Arkitekter. Kanske 
kunde hon vara intresserad av projektet? 

– Och ja, hon ville gärna ses och höra mer. Vi träffa
de henne och Svante Jernberg på Sveafastigheter och 
berättade om vår idé till ett kollektivhus. De var intres
serade och kände dessutom till en tomt som skulle 
passa perfekt.

Utrustade med Rahels och Svantes projektplan och 
förslag till plats var det dags för ett nytt kommun möte. 
Och denna gång gick det vägen. Fyra år efter mötet 
med Uppsala kommun börjar nu Sveafastigheter att 
bygga föreningens kollektivhus. Det ska bli 42 hyres
lägenheter som delar på gemensamma ytor om 350 
kvadratmeter, bland annat ett stort kök. Att laga mat 
med och för varandra beskriver Ingalill som »kittet i 
verksamheten«.

– Olika matlag ska stå för måltiderna. Vi har bestämt 
att man inte behöver äta maten, men att man måste 
hjälpa till att laga den. Att vara del i en arbetsgemen
skap, det är det som är det fina med kollektivhus, 
 säger Ingalill Ek och fortsätter:

– Ett hundratal intressenter är medlemmar i Rud
beckia. Det vi önskar nu är fler barnfamiljer för att få en 
större åldersmässig spridning. Men det är ett tag kvar 
till inflyttningen någon gång under 2021, så fortfarande 
finns det tid att locka dem.

Kollektivhuset Rudbeckia är ett av många  exempel 
på hur man kan bygga för att skapa starka gemen

Föregående uppslag:  
Rahel Belatchew jobbar  
med en skiss på sitt kontor  
i Stockholm.

Ovan: Under nästan tio år 
försökte Rudbeckia kollektivhus-
förening att få huset uppfört utan 
resultat. Sen träffade de Svea-
fastigheter. Nu ska det byggas i 
Uppsala.

»Jag tror att många längtar efter att få dela vardagen 
med andra. I det moderna kollektivboendet delar 
man gemensamma ytor men har en egen lägenhet att 
dra sig tillbaka till. Det gör det lättare att mötas och 
skapa naturliga sociala band. I en tid där vi tenderar 
att allt mer dra oss tillbaka i egna privata sfärer blir 
den här typen av mötesplatser allt viktigare.«  
Rahel Belatchew, vd för Sveafastigheter Utveckling  
och grundare av Belatchew Arkitekter



90 91

skaper och nya sociala band. Det menar Rahel 
 Be lat chew, som ligger bakom utformningen av Rud
beckia.

– Jag tror att många längtar efter att få dela varda
gen med andra. I det moderna kollektivboendet delar 
man gemensamma ytor men har en egen lägenhet att 
dra sig tillbaka till. Det gör det lättare att mötas och 
skapa naturliga sociala band. I en tid där vi tenderar 
att allt mer dra oss tillbaka i egna privata sfärer blir den 
här typen av mötesplatser allt viktigare, säger Rahel 
Belatchew. 

– Det var därför vi tyckte att det här var en så bra 
idé. Dessutom hade föreningen gjort ett sådant ge
diget grundjobb att det var väldigt roligt att hjälpa dem 
att göra verklighet av projektet.

Över 600 000 personer står idag i bostadskö i 
Stockholm. Sveafastigheter tror att en stor del av 
dessa inte nödvändigtvis är i behov av ett förstahands
kontrakt och särskilt inte om de måste vänta i elva år, 
som idag är den genomsnittliga kötiden. 

Bolaget Nordsten, som är en del av  Sveafastigheter 
gruppen, bidrar till att lösa detta genom att förvärva 
och förvalta nyproducerade bostäder i Stockholms
regionen med fokus på »flexible living«. Genom en 
flexibel uthyrningsstrategi utan besittningsrätt skapas 
möjligheten till hyreskontrakt utanför bostadskön samt 
en valfrihet vad gäller upplåtelseform anpassat efter 
marknadsförutsättningar. Nordstens affärsmodell ska
par förutsättningar till garanterad byggstart och är även 
ett bidrag till att lösa en problematik där idag rekord
många unga vuxna står utanför bostadsmarknaden, 
trots bra anställningar med stabila inkomster.

Större social hållbarhet och förutsättningar för ökad 
gemenskap är målet för de flesta av Sveafastigheters 
projekt. Men kanske syns målsättningen särskilt tyd
ligt i ett av Sveafastigheters och  Belatchew Arkitekters 
projekt: Hagsätra Hubb.

I ett kuperat och naturskönt område i Hagsätra, 
strax intill tunnelbanestationen ska hyreshuset Hag
sätra Hubb byggas. Ett blivande landmärke som ska 
kombinera social hållbarhet med spektakulär och 
 redan prisbelönt arkitektur. Projektet som snart ska 
bli verklighet ligger Rahel Belatchew varmt om hjärtat.

– När vi planerade för Hagsätra Hubb intervjuade vi 
boende och andra berörda för att få en bild av om rådet 
och vilka sociala behov som fanns. Önskemålen hand
lade om att öka tryggheten och kulturutbudet. Sam
tidigt var önskemålet från Stockholm stad att  själva 
byggnaden skulle sticka ut och ta plats, säger hon.

Hur kan ett hyreshus bidra till allt detta? Lösningen 
blev en välkomnande och innovativ arkitektur kom
binerat med blandade boendeformer. Ungdomsbo
ende, kollektivhus och kompislägenheter, där två 
personer kan stå på hyreskontraktet och ha varsitt 
sovrum med egen nyckel. Och förstås helt vanliga 
lägen heter. Med en gård som uppmuntrar till rörelse 
och ett  aktivt liv. Och flera sociala samlingsplatser – 
inte minst en botten våning utformad för att leva och 
sjuda av  aktivitet. 

– Vi vill att Hagsätra Hubb ska bli en plats där en 
mångfald av människor kan mötas. Ett bidrag till en 
tryggare och mer attraktiv stadsdel. Det ska bli väldigt 
spännande att se idéerna förverkligas, säger  Rahel 
Belatchew. 

»Vi vill att Hagsätra Hubb ska bli en plats där en 
mångfald av människor kan mötas. Ett bidrag till 

en tryggare och mer attraktiv stadsdel. Det ska bli 
väldigt spännande att se idéerna förverkligas.«  

Rahel Belatchew, vd för Sveafastigheter Utveckling  
och grundare av Belatchew Arkitekter



Sveafastigheter är ett modernt företag. Det är en kompetent, 
slimmad och flexibel organisation uppbyggd av delat ansvar 
och förtroende snarare än hierarki och beslutskedjor. Kärnan 
utgörs av de anställda, deras värderingar och kompetens. Men 
viktiga är också alla externa samarbetspartners. De möjliggör 
innovationer, nya insikter och tillför en helt annan kompetens 
och erfarenhet. Möt några av dem här.

Kapitel 6

Samarbeten
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Cord Siegel

En bilfri vision

Att lyckas kombinera innovativ teknik med ekologi och hållbar 
ekonomi. Det är målet för Cord Siegel och arkitektkontoret 

Hauschild + Siegel. I bilfria Cykelkungen möts alla delar.

Det är inte helt enkelt att hitta till Hauschild + Siegel, 
som just nu sitter i ett temporärt kontor intill ett av 
sina pågående projekt i Malmöstadsdelen Värnhem. 
Men efter en stunds letande öppnas ett fönster på 
andra våningen till en byggbarack, och arkitekten Cord 
Siegel vinkar: här är det!

– Cykelkungen i Uppsala som utvecklas av Svea
fastigheter är vårt andra cykelhus, säger han över en 
kopp kaffe och en ständigt ringande telefon. 

– Det första heter Ohboy och ligger här i Malmö, 
mittemot skateboardparken i Västra Hamnen. Och just 
nu bygger vi faktiskt ett hus för gående, precis här 
intill. Tanken är att det inte ens ska behövas en cykel 
för att ta sig runt. 

Istället ska de boende uppmuntras att promenera, 
något som inte är svårt i en stad som Malmö där det 
mesta kan nås utan bil, menar Cord Siegel. 

– Det är just det – det mesta i Malmö ligger på bara 
några kilometers avstånd, men ändå tar folk bilen. Kan 
då motionen istället komma naturligt är det en vinst för 
både människor och miljö. Och det är ju också  tanken 
med Cykelkungen i Uppsala. När du cyklar lika snabbt 
in till stan som ut på landet finns det ingen poäng 
med att ha en egen bil. Dessutom är Upp sala redan 
en cyklist stad, vilket gjorde att vi verkligen  kunde 
skräddar sy projektet utifrån cykeln. 

Och så har det blivit. Den som flyttar in i någon 
av Cykelkungens 99 hyresrätter under hösten 2020 
kommer att få tillgång till såväl cykelparkeringar som 
cykelverkstad och en gemensam cykelpool. Dessutom 
blir hissarna så breda att cykeln enkelt kan tas med 
upp i lägenheten. Att parkera bilen blir däremot svårare 
– inte en enda parkeringsplats kommer att finnas för 
den som flyttar till Cykelkungen. 

Gröna städer som uppmuntrar till aktivitet. Det är 
visionen när Cord Siegel ritar nya hus. Men för den 

tyskfödde arkitekten handlar den bilfria närmiljön inte 
bara om att spara på klimatet, eller om folkhälsan. Det 
är också en estetisk fråga. 

– I Cykelkungen kommer det som i många av våra 
andra projekt att finnas etagelägenheter på botten
våningen. Som ett radhus fast du har grannar ovanför. 
Idag är det många som vill bo i en bostad med ytter
dörren rakt ut mot gatan. Men inte om gatan utanför 
används för att parkera bilar. Då ser bottenvåningen 
bara oälskad ut. Och vem vill bo där? 

Han återkommer till vikten av den trivsamma när
miljön, att dela vardagen med andra och att vara mobil 
på sina egna villkor. Hur kan det bli mer attraktivt att 
vara hemma när jobb och aktiviteter sväljer varda
gens timmar? Dels handlar det förstås om att skapa 
en  vacker plats för återhämtning, som Cykelkungens 
grönskande innergård och gemensamma takterrass. 
Dels om att uppmuntra till spontana möten mellan 
grannar, och möjlighet till delningsekonomi i vardagen. 

Men minst lika viktigt är att sträva efter att göra 
hyres rätten mer individuell, menar Cord Siegel. Om 
att få till större mångfald i planlösningen, mer utrymme 
för kreativitet för hyresgästen.

– Varför ska alla hyreslägenheter se likadana ut? 
Inte minst med Cykelkungen har vi visat att det inte 
behöver vara dyrare eller krångligare att bygga på ett 
mer innovativt och okonventionellt sätt. Innovativa 
byggnader kan dessutom inspirera andra, och kopie
ras i oändlighet. Men det kräver förstås ett långsiktigt 
engagemang från investerare, att fler är villiga att ta 
ovana vägar och leda utvecklingen. Att man vågar göra 
det som är mest framtid, just nu. 

Telefonen ringer igen, ett lunchmöte står på tur 
och det är bråttom. Cord Siegel hoppar på cykeln och 
trampar iväg. Det är ju ändå det snabbaste färdsättet 
i framtidens stad.



Maj Pettersson

»Vårt mål – det ska 
bli som färdtjänst«

Kan ungdomar på riktigt vara med och påverka 
hur ett samhälle byggs? Sveafastigheter och 
Fryshuset undersöker nu möjligheterna att 
använda en speciell metod för medverkan som 
Fryshuset tagit fram. Det blir i så fall första 
gången den används på fastighetsmarknaden. 97
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– Vi möter ständigt ungdomar som uttrycker en frustra
tion över att insatser som riktar sig till dem inte bygger 
på deras behov, säger Maj Pettersson, projektledare 
på Fryshuset. 

Hon sitter i Fryshusets entré, en bit bort runt ett 
träbord diskuterar några gymnasietjejer med varandra 
häftigt och från sporthallen intill kommer basketljud. 
Gymnasieungdomar strömmar fram och tillbaka genom 
det öppna rummet.

– Vem berättar verkligheten? Vem säger hur det är, 
vad som verkligen behövs? Vi tror på att verkligheten 
bäst skildras av den som upplever den, är i den, säger 
Maj Pettersson.

I december 2019 vann Sveafastigheter en mark
anvisning i Sjöstadshöjden i Stockholm. 50 hyres
lägenheter och 100 bostadsrätter ska byggas. Social 
hållbarhet är ledord i projektet. En idé är att Fryshuset 
och Sveafastigheter tillsammans under projektet ska 
få ungdomar från området att delta i utvecklingen och 
utformningen av bostäderna och området.

Att ungdomars synpunkter samlas in är inte ovanligt. 
När kommuner eller byggherrar ska utforma ett område 
så kallar de ofta in ungdomar på medborgarmöten och 
ber om deras synpunkter. När projektet sedan är klart 
så ser det helt annorlunda ut jämfört med vad ung
domarna före slagit. De blir besvikna. Deras synpunkter 
har slarvats bort på vägen.

– Utmaningen där ligger inte i att projektet blev 
annorlunda. Det måste det bli för massor av viljor, 
omständigheter och faktorer påverkar slutresultatet. 
Utmaningen ligger i att ungdomarna inte förstår pro
cessen. De har inte varit med under implementeringen 
och de har inte lärt sig eller fått kunskap om hur pro
cessen går till, säger Maj Pettersson.

Maj Pettersson jobbar för Fryshuset i Stockholm. 
Det var när hon jobbade tillsammans med sin kollega 
Kathy Santos under ett projekt med krishantering för 
ungdomar som de såg behovet av en strategi att utgå 

ifrån i sitt arbete. De arbetade uppsökande ute i sko
lor och lyckades alltid på möten väcka ungdomarnas 
engagemang. Men när det var dags att träffa dem igen 
var det nästan ingen som dök upp.

– Vi insåg att vi behövde en plan att arbeta efter 
och började skriva ned lite stolpar på några pappers
servetter, säger hon.

Det växte till en process ämnad att få unga män
niskor som känner sig långt utanför samhället att på 
riktigt inse att de är en del av det.

– Det är inte komplicerat, det är inte särskilt avance
rat eller revolutionerande och det är det som är styrkan 
i det. Det behövs en strategi från start till slut och jag 
tror att det är det som saknas. Har man inte det blir det 
man gör kortsiktigt, och inte det långsiktiga som vi är 
ute efter. Vi behöver det varaktiga, säger hon.

Deras modell, som är skalningsbar och kan använ
das för olika processer, bygger på tre steg: 

För det första: tillit och relation. För det andra: 
 möten och verktyg. Och sist: plattformar för påverkan 
och självständighet.

– Vårt mål är att det ska bli som färdtjänst, säger 
Maj Pettersson.

1955 körde brandkåren cpskadade barn till och från 
skolan i Malmö. Det sägs vara det första exemplet på 
färdtjänst i Sverige. Idag är insatsen inskriven i lagen 
och finns i alla Sveriges kommuner.

– När färdtjänst provades till en början så var det 
som ett tillfälligt projekt, ett experiment, finansierat 
av Arvsfonden. Idag tar vi det som en självklarhet. Så 
ser vi på vår modell, den ska bli en självklarhet, säger 
Maj Pettersson. 

Fryshuset har använt modellen under flera år. Men 
först under det senaste året i större skala. Nu tar de ett 
viktigt steg i sin »färdtjänstvision« i och med ambitio
nerna att applicera modellen på fastighetsutveckling 
och samhällsbygge.

»Vem berättar verkligheten? Vem säger hur det är, 
vad som verkligen behövs? Vi tror på att verkligheten 
bäst skildras av den som upplever den, är i den.«  
Maj Pettersson, projektledare Fryshuset
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AMARYLLIS, TYRESÖ. I Tyresö, söder om Stockholm, har Svea
fastigheter i samarbete med Link Arkitektur utvecklat över 200 
bostäder. Fem hus på mellan tre och fem våningar ska upp föras. 
I enlighet med Sveafastigheters övertygelse om att blandade 
områden är bra för samhället i stort kommer det att finnas både 
hyresrätter och bostadsrätter.

De fem husen kommer även att fungera som bullerskydd för 
befintlig bebyggelse i området samt för parken och de 24 boule
banorna bredvid. Vart och ett av de fem husen kommer att vara 
unikt till sin karaktär.



Kapitel 7

Index

Sveafastigheter förvaltar, bygger eller ska bygga fastigheter 
i 15 kommuner. 1 058 lägenheter finns i förvaltning i dagsläget 
och över 4 400 lägenhet finns i projektportföljen. På 
kommande sidor följer ett index över Sveafastigheters 
samtliga projekt och fastigheter.



Västerås

Hydran
Antal lägenheter: 96 st
Area: 4 244 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
43 m2

Byggstart: 2018
Inflyttning: 2020
Arkitekt: 4 Arkitektur 
& Form

Västerås

Focken
Antal lägenheter: 196 st
Area: 12 644 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
65 m2

Byggstart: 2015
Inflyttning: 2017
Arkitekt: 4 Arkitektur 
& Form

Västerås

Neptun
Antal lägenheter: 121 st
Area: 6 974 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
57 m2

Byggstart: 2016
Inflyttning: 2018
Arkitekt: Alessandro 
Ripellino Arkitekter

Nacka

Nya gatan
Antal lägenheter: 174 st
Area: 12 200 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
58 m2

Byggstart: 2019
Inflyttning: 2022
Arkitekt: Kirsh + Dereka 
 Arkitekter och Urban Design



Nacka

Apelvägen
Antal lägenheter: 30 st
Area: 1 530 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
51 m2

Byggstart: 2019
Inflyttning: 2020
Arkitekt: Link Arkitektur

Nacka 

Björnvägen
Antal lägenheter: 6 st
Area: 412 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
38 m2

Byggstart: 2020
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Link Arkitektur

Nacka

Sarvträsk
Antal lägenheter: 145 st
Area: 7 300 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
50 m2

Byggstart: 2021
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Urban Design

Nacka

Discus
Antal lägenheter: 500 st
Area: 30 000 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
60 m2

Byggstart: 2024
Inflyttning: 2027
Arkitekt: Belatchew 
Arkitekter



Stockholm

Flora
Antal lägenheter: 37 st
Area: 1 800 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
49 m2

Byggstart: 2019
Inflyttning: 2020
Arkitekt: Belatchew 
Arkitekter

Stockholm

Sothönan
Antal lägenheter: 37 st
Area: 2 000 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
50 m2

Byggstart: 2021
Inflyttning: 2022
Arkitekt: Belatchew 
Arkitekter

Stockholm

Nytorps 
gärde
Antal lägenheter: 40 st
Area: 1 800 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
45 m2

Byggstart: 2021
Inflyttning: 2022
Arkitekt: Belatchew 
Arkitekter

Stockholm

Hagsätra 
Hubb
Antal lägenheter: 114 st
Area: 6 830 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
51 m2

Byggstart: 2021
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Belatchew 
Arkitekter



Stockholm

Östberga
Antal lägenheter: 150 st
Area: 8 400 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
56 m2

Byggstart: 2023
Inflyttning: 2024 
Arkitekt: Urban Design

Stockholm

Nytorps 
gärde
Antal lägenheter: 286 st
Area: 24 000 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
58 m2

Byggstart: 2023
Inflyttning: 2025
Arkitekt: Belatchew 
Arkitekter

Stockholm

Riksby
Antal lägenheter: 196 st
Area: 11 800 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
60 m2

Byggstart: 2024
Inflyttning: 2026
Arkitekt: Ej utsedd

Stockholm

Mälaräng
Antal lägenheter: 120 st
Area: 7 700 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
64 m2

Byggstart: 2024
Inflyttning: 2026
Arkitekt: Kirsh + Dereka 
Arkitekter



Stockholm

Sjöstads-
höjden
Antal lägenheter: 150 st
Area: 16 900 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
62 m2

Byggstart: 2024
Inflyttning: 2026

Uppsala

Kv Tryffeln
Antal lägenheter: 71 st
Area: 4 800 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
65 m2

Byggstart: 2017
Inflyttning: 2019
Arkitekt: Kirsh + Dereka 
Arkitekter

Uppsala

Cykel-
kungen
Antal lägenheter: 99 st
Area: 5 960 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
59 m2

Byggstart: 2019
Inflyttning: 2020
Arkitekt: Hauschild 
+ Siegel Arkitekter

Uppsala

Svanen
Antal lägenheter: 58 st
Area: 2 520 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
42 m2

Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Kirsh + Dereka 
Arkitekter



Uppsala

Rudbeckia
Antal lägenheter: 75 st
Area: 4 400 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
58 m2

Byggstart: 2020
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Belatchew 
Arkitekter 

Uppsala

Ulleråker
Antal lägenheter: 159 st
Area: 14 480 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
60 m2

Byggstart: 2024
Inflyttning: 2026
Arkitekt: Belatchew 
Arkitekter

Uppsala

Ankarbygg-
herre, Östra 
Sala Backe 
etapp 3
Antal lägenheter: 100 st
Area: 7 000 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
56 m2

Byggstart: 2022
Inflyttning: 2024
Arkitekt: Kirsh + Dereka 
Arkitekter

Upplands Väsby

Drabanten
Antal lägenheter: 157 st
Area: 11 700 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
63 m2

Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Alessandro 
Ripellino Arkitekter



Enköping

Kv 
Myrängen
Antal lägenheter: 100 st
Area: 6 000 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
60 m2

Byggstart: 2017
Inflyttning: 2019
Arkitekt: Voten Arkitekter

Enköping

Älvdansen 
2-3
Antal lägenheter: 212 st
Area: 11 900 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
60 m2

Byggstart: 2020
Inflyttning: 2022
Arkitekt: Backhans  
& Hahn Arkitekter

Tyresö

Wättinge
Antal lägenheter: 295 st
Area: 13 200 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
45 m2

Byggstart: 2021
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Belatchew 
Arkitekter

Tyresö

Kv 
Amaryllis
Antal lägenheter: 225 st
Area: 15 000 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
67 m2

Byggstart: 2022
Inflyttning: 2024–2025
Arkitekt: Link Arkitektur



Salem

Södra 
 Hallsta
Antal lägenheter: 237 st
Area: 16 200 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
75 m2

Byggstart: 2021
Inflyttning: 2022–2023
Arkitekt: Belatchew 
Arkitekter

Haninge

Jordbro
Antal lägenheter: ca 350 st
Area: ca 24 000 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
50 m2

Byggstart: 2020
Inflyttning: 2022–2025
Arkitekt: Kirsh + Dereka 
Arkitekter

Vallentuna

Kristine-
berg
Antal lägenheter: 174 st
Area: 9 700 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
52 m2

Byggstart: 2021
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Kjellgren 
Kaminsky Architecture

Kalmar

Brf 
Botanikern
Antal lägenheter: 46 st
Area: 4 600 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
80 m2

Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021



Kalmar

Flodhästen
Antal lägenheter: 60 st
Area: 4 700 m2

Byggstart: 2019
Inflyttning: 2020

Kalmar

Linné-
staden
Antal lägenheter: 930 st
Area: 83 500 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
72 m2

Växjö

Dalbo
Antal lägenheter: 429 st
Area: 40 500 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
56 m2

Helsingborg

Katslösa
Area: 80 000 m2 markyta



Stockholm

Skarpnäck
Antal lägenheter: 58 st
Area: 5 313 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
92 m2

Byggår: 1990

Enköping

Gånsta 2:2
Antal lägenheter: 68 st
Area: 6 358 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
92 m2

Byggår: 1982

Enköping

Tillinge-
Hummelsta 
3:7
Antal lägenheter: 26 st
Area: 2 047 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
77 m2

Byggår: 1989

Enköping

Tillinge-
Myrby 3:15
Antal lägenheter: 44 st
Area: 3 507 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
79 m2

Byggår: 1991



Norrtälje

Rimbo
Antal lägenheter: 271 st
Area: 19 589 m2

Byggår: 1964–1966

Helsingborg

Präst-
kragen 5
Antal lägenheter: 10 st
Area: 900 m2

Byggår: Tidigt 1900tal

Helsingborg

Malen 16
Antal lägenheter: 13 st
Area: 739 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
66 m2

Byggår: 1930
Arkitekt: J. Martin Månsson

Helsingborg

Pinjen 6
Antal lägenheter: 24 st
Area: 1 562 m2

Byggår: 1934
Arkitekt: Alfred Arvidsson



Helsingborg

Nunnan 4
Antal lägenheter: 13 st
Area: 905 m2

Snittstorlek, lägenhet: 
66 m2

Byggår: 1937
Arkitekt: Alfred Arvidsson

Landskrona

Herkules 
30
Antal lägenheter: 14 st

Landskrona

Herkules 27
Antal lägenheter: 20 st

Landskrona

Sten Sture 
11
Antal lägenheter: 9 st
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