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FÖRORD. Det går inte att summera 2020 utan att nämna Coronapandemin. Förutom all sorg 
och påfrestning pandemin orsakat har den också gett oss tillfälle att reflektera och känna 
tacksamhet över vad som är viktigt på riktigt. Vi är många som har varit mer ensamma än 
någonsin det gångna året, där äldre är de som drabbats värst. 

Sveafastigheters första trygghetsboende, Hydran i Västerås, sätter fokus på just 
gemen skap. Vi har byggt 96 hyresrätter för de som är över 65 år och vill ha ett smidigt 
boende som främjar möten. Vår trygghetsvärd ordnar sociala aktiviteter på gården och 
när pandemin är över blir det aktiviteter i vår fina gemensamhetslokal. 

Hydran är ett bra exempel på Sveafastigheters styrka. Dialogutvecklade bostadsom-
råden med klimatsmarta hem där människor trivs och mår bra. Det manifesterades redan 
vid starten 2015 med Neptun i Västerås. Det var Sveriges första stora plusenergihus, vilket 
innebär att huset producerar mer el än vad det gör av med. Det möjliggörs bland annat 
av solcellerna på taket, som nu är standard på alla våra fastigheter.

Vi har vuxit snabbt sedan starten med Neptun. Det ställer än högre krav på oss att ta 
ansvar för vårt klimatavtryck, inte minst då vi verkar i en bransch som står för en femtedel 
av Sveriges koldioxidutsläpp. För 2020 gör vi vår första hållbarhetsrapport. För alla våra 
byggen mäter och räknar vi koldioxidutsläppen från bland annat transporter, avfall och 
material, ett enormt arbete både av medarbetare på Sveafastigheter och våra under-
leverantörer. Det är först när vi har alla fakta på bordet som vi kan planera för att minska 
vår klimatpåverkan. Förhoppningsvis inspirerar vi fler inom branschen att ta efter.

Det är också oerhört viktigt att vi fortsatt har utrymme för innovation och kreativitet. 
Under året färdigställde vi bland annat Cykelkungen, Uppsalas första bostadshus med 
P-tal 0. Hyresgästerna har istället tillgång till cykelverkstad, cykelpool och bilpool. Ett sätt 
att ifrågasätta rådande parkeringsnormer och samtidigt underlätta för ett mer klimatsmart 
liv. Det är vi skyldiga att göra för kommande generationer.

Tillsammans med White Arkitekter har vi utvecklat konceptet BarnBo – optimala 
bostads lösningar för barns hälsa, utveckling och välbefinnande. Först ut är 40 hyres rätter 
i Rågsved, där vi via vår bostadskö kommer att ge förtur till ensamstående föräldrar. Att 
fördela bostäder efter fler perspektiv än kötid kommer vi fortsätta med för att tillgäng-
liggöra bostäder efter behov. Då vi mestadels bygger hyresrätter som vi själva förvaltar 
kan vi följa upp hur våra hyresgäster trivs över tid, hur deras behov ändras och vad de 
eventuellt saknar i sin bostad. Detta gör det självklart för oss att bygga med kvalitet så 
att våra bostäder och bostadsområden står sig långsiktigt. 

I december förvärvades Sveafastigheter av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 
(SBB), vilket ger oss ännu mer kapacitet att fortsätta driva innovationer och ta ett större 
ansvar som den samhällsaktör vi är. Det ger oss styrka att vara än mer långsiktiga och 
uthålliga.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare på Sveafastigheter och våra samarbets-
partners för allt dedikerat arbete under 2020. Jag ser fram emot att tillsammans fortsätta 
utveckla riktigt bra bostäder, skolor, vård- och äldreboenden. Förhoppningsvis är vi snart 
vaccinerade så vi kan träffas och umgås igen. 

Viktor Mandel, vd Sveafastigheter



Kapitel 1

Framsteg



Ett av Sveafastigheters mål är att ständigt vara i utveckling. Det 
gångna året har organisationen stärkts på många olika sätt och går in 
i 2021 ännu bättre rustad för att kunna vara med och utveckla Sverige. 
Tre av Sveafastigheters mest spännande och sinsemellan mycket 
olika projekt färdigställdes under 2020: Bostadsrättsföreningen 
Flora i Stockholm, trygghetsboendet Hydran i Västerås och 
hyreshuset Cykelkungen i Uppsala. Intressanta människor har 
hamnat på nyckelpositioner inom organisationen och dessutom har 
Sveafastigheter fått en ny ägare. Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, 
förvärvade 100 procent av Sveafastigheters aktier i december vilket 
ger organisationen ännu mer muskler för att kunna fortsätta bygga bra 
hus. Och fortsätta utvecklas. Ju större Sveafastigheter blir, ju större 
blir ansvaret och möjligheten att påverka branschen framåt för ett 
hållbart samhällsbygge.



Ny ägare

Sveafastigheter blir en del 
av Samhälls byggnadsbolaget
Sveafastigheter får ännu mer muskler till sitt långsiktiga 
samhällsbyggande. I december förvärvade SBB bolaget.
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– Vi har byggt upp en stark förmåga att utveckla och 
genomföra attraktiva hyresrättsprojekt och samhälls-
fastigheter. Tillsammans med SBB:s starka finansiella 
ställning kommer vi att kunna öka takten och utveck-
la fler bostäder med hållbarhet i fokus. Vi har länge 
impo nerats av SBB:s utveckling och ser fram emot att 
jobba tillsammans, säger Viktor Mandel, vd för Svea-
fastigheter.

Tack vare ihärdigt hållbarhetsarbete och en stark 
genomförandekraft av sina bostadsprojekt har Svea-
fastigheter på kort tid blivit ett pålitligt och attraktivt 
bolag. Det ledde till att Samhällsbyggnadsbolaget 
i Norden AB (SBB) förvärvade Sveafastigheter i de-
cember 2020.

Sveafastigheter har från start haft hållbarhet som en 
naturlig del av affärsmodellen. De senaste fem åren har 
bostäder och samhällsfastigheter utvecklats i 19 kom-
muner i Mälardalen och södra Sverige. Genom dialog 
med kommunala tjänstemän, politiker, invånare samt 
lokalt näringsliv och organisationer har innovativa lös-
ningar diskuterats och testats för att få till ett hållbart 
samhällsbyggande för den specifika platsen. 

Att Sveafastigheter blivit en del av SBB ger orga-
nisationen mer muskler att fortsätta arbetet på den 
inslagna vägen. Tillsammans är vi en stark och pålitlig 
samarbetspartner åt kommuner över hela Sverige, där 
Sveafastigheters kompetens inom klimatsmart bo-
stadsbyggande, socialt hållbar stadsutveckling och 

innovation får större spridning och kan fortsätta driva 
branschen framåt.

Genom förvärvet förstärker SBB sin position som 
Europas ledande bolag inom social infrastruktur, där 
hållbarhet och tillväxt inom hyresbeståndet i Stor-
stockholm är prioriterat. Sveafastigheters organisation 
kommer som en följd av affären inte att förändras, men 
vissa resurser kommer att användas även i andra delar 
av SBB:s verksamhet.

– Personalen på Sveafastigheter är oerhört erfa-
ren och skicklig, och vi ser mycket stor potential till 
fortsatt tillväxt av projektportföljen samt att vi nu till-
för ytterligare genomföranderesurser till vår utveck-
lingsportfölj som redan idag är den största i Norden 
efter Obos, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

Samtidigt som Sveafastigheter blir en del av ett 
 större bolag är det viktigt att behålla den entrepre-
nöriella andan som finns inom företaget. Utöver dia-
log med intressenter och gedigna platsanalyser har 
nyckeln till de senaste årens snabbt växande projekt-
portfölj varit att arbeta i tighta och effektiva team där 
man hjälpts åt från idé till inflytt. Det ger möjlighet att 
dela kunskaper och insikter med varandra. 

– Att medarbetare trivs och utvecklas och att vi har 
snabba beslutsvägar är en förutsättning för att vi ska 
fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och kunna ska-
pa bostäder i framkant som de boende trivs i, säger 
Viktor Mandel, vd Sveafastigheter.

»Personalen på Sveafastigheter är 
oerhört erfaren och skicklig, och vi ser 
mycket stor potential till fortsatt tillväxt 
av projektportföljen samt att vi nu 
tillför ytterligare genomföranderesurser 
till vår utvecklingsportfölj.«  
Ilija Batljan, vd och grundare av SBB
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Ovan: Viktor Mandel är vd  
för Sveafastigheter.



Florahuset

En framgångssaga i 
Midsommarkransen
Sveafastigheter har byggt färdigt sitt 
första hus i Stockholm. I augusti var det 
inflytt i succéprojektet Flora. 
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I hörnet Bäckvägen–Cedergrensvägen i området Mid-
sommarkransen fanns inte mycket. Några små träd, 
lite buskar. I övrigt var det bara en oanvänd yta. Det är 
en ganska smal tomt, inklämd mellan de två vägarna 
och annan bebyggelse, men den ligger på ett fint och 
strategiskt bra läge. På andra sidan Bäckvägen ligger 
den ikoniska Uppenbarelse kyrkan ritad på 1950 -talets 
slut av Johannes  Olivegren. När arkitekten Rahel 
 Belatchew, som var på jakt efter mark att utveckla, 
såg markbiten insåg hon dess potential direkt. 

2015 fick hennes byrå Belatchew Arkitekter en 
mark anvisning att bebygga det lilla hörnet. Snart efter 
det kom hon i kontakt med Sveafastigheter och det 
blev både början på bygget av Flora men också på en 
ny gren av Sveafastigheter vid namn Sveafastigheter 
Utveckling, med Rahel Belatchew som vd.

– Det vi har gjort är att titta på de väldigt karäkteris-
tiska byggnaderna som finns i stadsdelen och försökt 
knyta an till dem. Samtidigt som vi adderat en ny års-
ring, säger Rahel Belatchew.

Resultatet blev ett formstarkt bidrag till området 
som klarar av den svåra balansgången mellan att vara 
modernt och att sticka ut samtidigt som det med sina 
eleganta drag är tidlöst. Områdets arkitektur är speciell 
och har ett stort kulturvärde, vilket gör att fastighets-
utveckling där är en känslig fråga. Sveafastigheter 
jobbade nära Stockholm stad under hela processen. 
Stadsarkitekt Torleif Falk var själv inblandad.

– Jag kommer ihåg de frågor som vi pratade om. 
Det handlade mycket om placering i relation till gatan, 
hur det förhåller sig till topografin och husen omkring, 
och hur det förhåller sig till den här kyrkan intill som ju 
är områdets solitär, säger Torleif Falk. 

Huset har en cederträfasad – ett för området nytt in-
slag – och en annan av dess formmässiga karaktärs drag 
är att alla fönster går ända ned till golvet och fungerar 

som franska balkonger. Inspirationen är arkitekturen i 
Paris, berättar Rahel Belatchew. Ett vackert sedumtak 
pryder taket, fångar upp dagvatten och gottgör för den 
yta natur som huset upptar. På taket finns även sol-
celler som bidrar till husets el. Många av lägenheterna 
har balkonger och några av de största lägenheterna på 
de översta våningarna har stora terrasser. På botten-
våningen i markplan ligger ett veganskt kafé.

Uppförandet av Flora innebar vissa logistiska pro-
blem på grund av den snäva tomten som gjorde att 
platsbrist var ett faktum för byggbolaget, men bygget 
flöt på utan dramatik och tidsplanen hölls. Lägen-
heterna sålde slut nästan omedelbart när de kom ut 
på marknaden. I augusti invigdes huset.

– Det är ett projekt som har gått väldigt, väldigt smi-
digt utan några överklaganden, utan någon omgivning 
som har haft synpunkter. Tvärtom har de boende i när-
området uttryckt att de gillar Flora och tycker att det 
är fint. Och det är inte alltid grannar är glada när det 
byggs nya hus bredvid dem, säger Johan Castwall, 
förvaltningsdirektör på Exploateringskontoret i Stock-
holm.

Första gången han själv såg huset färdigt var under 
en visning i augusti.

– Det är ett väldigt, väldigt bra exempel på ett 
 infill-projekt som inte bara har hög hållbarhetsprofil 
och skapar bostäder utan det lyfter och adderar vär-
de till ett befintligt område. Med den fina arkitekturen, 
placeringen och de härliga, luftiga lägenheterna. Det 
är jätteroligt att se, säger Johan Castwall.

Stadsarkitekt Torleif Falk är även han nöjd med resul-
tatet.

– Flora har smält in på ett fint sätt men samtidigt 
så hukar det ju inte. Det tar plats och det är samtida 
arkitektur vilket jag tycker att det ska vara. Jag tycker 
faktiskt att det är ett väldigt lyckat projekt.

»Det vi har gjort är att titta på de väldigt karäkteristiska 
byggnaderna som finns i stadsdelen och försökt knyta an  
till dem. Samtidigt som vi adderat en ny årsring.«  
Rahel Belatchew, vd för Sveafastigheter Utveckling  
och grundare av Belatchew Arkitekter
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Ovan: Rahel Belatchews byrå Belatchew 
Arkitekter har ritat Florahuset. »Det 
blev faktiskt så otroligt fint. Ibland över
träffar verkligheten renderingarna.«



Den digitala designern Biola Kadiri Fischer var en av de 
som flyttade in i Sveafastigheters hus Flora i slutet på 
augusti 2020. Hon bor i en tvåa på 32 kvadratmeter 
på andra våningen. Varannan vecka bor hennes dotter 
där också. Vi ringde upp henne några månader efter 
inflytt. 

Har du kommit till rätta?
– Ja! Jag sitter och dricker ett glas vin just nu på det 
veganska kaféet i bottenplan. Jag trivs jättebra, jag 
får verkligen ut mycket av de kvadratmeter jag har. 
Lägenheten känns mycket större än den är.

Hur hamnade du i Flora?
– Jag har ägt lägenhet innan men föll ur bostadsracet 
när jag flyttade till Tokyo för några år sedan. Innan jag 
flyttade in i Flora bodde jag i andrahand i en hyresrätt 
vid Telefonplan medan jag höll utkik. Jag ville ha ett 
nybygge faktiskt. Jag har bott på olika ställen och i 
många äldre lägenheter. Nu var jag sugen på att flytta 
in i ett nytt och fräscht hus.

Var det något annat som gjorde att du fastnade för 
just Flora?
– Många nybyggda hus kan vara lite själlösa, jag letade 
efter något unikt. Direkt när jag såg visualiseringar av 
Flora tänkte jag »shit, det här är ju verkligen något!« 
Miljötänket är genomgripande vilket tilltalar mig, huset 
är vackert ritat och det är ett superbra läge. Det kom-
mer in väldigt mycket ljus tack vare de tre stora franska 
balkongerna. Dessutom var det viktigt för mig att även 
om vi bor trångt så ska min dotter ha ett eget rum.

Hur hittade du Flora?
– Jag är ju en Hemnet-person så tror det var där. När 
jag väl såg det gick det fort i alla fall. Jag kände direkt 
att jag måste slå till, var rädd för att det skulle sälja slut 
snabbt. Vilket det ju gjorde. Jag är glad för att jag var 
snabb på bollen.

Och hur är det nu att bo där då?
– Jag kan säga att det är riktigt nice! Jag har överras-
kats över att det är så tyst. Jag hade räknat med mer 
ljud. Alla man möter i trappen är väldigt trevliga och de 
boende är väldigt engagerade i huset. Det är mysigt!

Boende i Flora

»Jag letade efter 
någonting unikt«
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Viktor Mandel

Ny vd med  
fastigheter i blodet 

Han har vuxit upp i en fastighetsförvaltande familj och lever och  
andas fastigheter. Viktor Mandel är Sveafastigheters nya vd.

Varje gång Viktor Mandel går förbi ett hus dras hans 
blick till det. Och så börjar tankarna snurra. Hur tänkte 
de när det här byggdes? Vad låg bakom de olika be-
sluten? Varför byggdes entrén på det viset 1920? Och 
varför renoverades det just så på 1970-talet? Viktor 
Mandel lever och andas fastigheter. 

Intresset är mer eller mindre medfött. Han växte upp 
i en familj där fastigheter inte enbart stod för brödfö-
dan utan också var ett djupt intresse och en passion, 
ett yrke som påverkade hela livet. Hans pappa började 
med kontor och industrifastigheter men gick sedan 
över till bostadshus. Att äga hyreshus är inte som att 
ta ett jobb på ett 9-till-5-kontor. Det är ett uppslukan-
de åtagande som följer med in på kvällar, helger och 
högtider. Som liten hörde han telefonsamtalen från 
hyresgäster som var sena med hyran, som ville klaga 
på en granne eller önskade byta bostad. På helgerna 
åkte han med pappan i bilen och tittade på eventuella 
nya tomter och hus och följde med på olika ärenden i 
deras fastigheter. När Viktor Mandel blev äldre klippte 
han gräsmattor och utförde enklare underhåll.

– Det har alltid helt enkelt varit naturligt för mig att 
hålla på med hus. De fanns alltid där, säger han.

I september 2020 utsågs han till vd för Sveafastig-
heter. Willem De Geer, styrelseordförande för bolaget, 
kommenterade i ett pressmeddelande: 

»Viktor har i styrelsearbetet visat på en exceptionellt 
god analytisk förmåga och riskbedömningskompetens 
med djup marknadskunskap i ett långsiktigt perspek-
tiv. Med Viktor som vd kommer Sveafastigheter att 
ta ytterligare steg som ett av de mest innovativa och 
samtidigt trygga fastighetsbolagen i Sverige.«

– Jag gillar att dra ut linjerna lite och fundera på var 
tar det här vägen på sikt? Husen vi bygger kommer 
att stå där länge, vi kommer att arbeta med dem under 
lång tid. Det kräver en ordentlig analys av vilka risker 
vi tar på oss och vilka möjligheter vi ser.

Sveafastigheter har vuxit snabbt ända sedan det 
grundades, speciellt de senaste åren. Förvaltningsde-
len har fördubblats de senaste tolv månaderna. Och 
bolaget är i skrivande stund cirka tre gånger så stort 
som det var för två år sedan.

– Vi är noggranna med att hålla vad vi lovar. Vi gör 
gedigna riskbedömningar där vi i vissa projekt tar nå-
got större risk, i andra mindre.

Det gäller samtidigt att hela tiden hålla reda på var 
företaget befinner sig totalt sett riskmässigt. Och ju 
större företag blir desto mer komplex blir det att  hålla 
koll på den kalkylen. Men Sveafastigheter är rustat 
med rätt personer för att klara av det.

– Vi har ju alltid jobbat med ett väldigt långsiktigt 
perspektiv. Inte varit ute efter att kortsiktigt positionera 
oss, inte byggt för försäljning. Att göra det kräver en 
viss form av motståndskraft mot kortsiktiga vinster, 
något som lätt kan te sig lockande. Den motstånds-
kraften har vi.

En annan del i hans uppdrag är att se till att Svea-
fastigheters många olika dotterbolag – Bilda, Utveck-
ling, Samhällsfastigheter för att nämna några – drar 
nytta av varandra och delar kunskaper och insikter. 
Smarta lösningar och innovationer som görs i en del 
av bolaget ska enkelt nå och appliceras i andra hörn 
av verksamheten.

Sveafastigheter har sedan starten för bara några år 
sedan gått från att vara ett litet bolag med några ensta-
ka projekt till att nu bli ett stort bolag som kontinuerligt 
bygger flertalet stora projekt parallellt. 

– Det jag vill se till är att den kreativitet och nog-
grannheten i detaljer som hittills varit vår styrka ska 
finnas kvar. Och att de som jobbar hos oss tycker att 
det är roligt att vara här och att de inte bara inser vilken 
viktig del de är av vårt bolag utan också känner det. 
Vi ska inte bara vara ett stort maskineri. Vi ska förbli så 
litet och kompetent som möjligt.
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HANSTAVÄGEN. Framtidskvarteret Hanstavägen knyter sam-
man områdena Kista, Husby och Odde. Området rymmer olika 
upplåtelseformer och boendetyper för att skapa variation och 
möten: Bostadsrätter, ägandelägenheter, instegslägenheter, 
LSS- boende, visstidsboende, hyrköp och ungdomslägen-
heter. Längs Hanstavägen skapas ett välintegrerat stadsliv med 
handels lägen. Målet är ett urbant stråk med butiker och verk-
samheter som knyter samman de tre områdena och som gör att 
upplevda avstånd minskar. Kvarteren stärker det östvästliga park-
stråket som binder samman Odde och Husby med Järvakilen.

De nya bostäderna skapar närvaro i området både dag- och 
nattetid. Ett mindre kvarter föreslås bli kollektivhus med stora 
gemensamma ytor. Här planerar Sveafastigheter ha ett väl synligt 
lokalkontor och hubb. Det förväntas höja tryggheten på platsen. 
Som en del i Sveafastigheters satsning placeras förvaltnings-
kontoret för norrort inom Rogalandet.



Kapitel 2

Bilda



Under 2020 tog Sveafastigheter steget in i skol-
världen. Sveafastigheter har tidigare bland annat 
byggt Linnéuniversitetet i Kalmar. När nu bolaget 
Sveafastigheter Bilda grundas är syftet att utveckla 
och långsiktigt äga utbildningslokaler som bidrar till 
en bättre skola. En av Sveriges främsta personer inom 
innovativa skolmiljöer har klivit in som vd för det nya 
bolaget och bollen har satts i rullning. 2021 blir året då 
Sveafastigheter Bilda börjar växa och utvecklas på allvar.
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Christer Holger

Byggnader som  
verktyg för förändring 

Christer Holger har ett mål: att transformera Sveriges 
skolväsende och anpassa det efter informationsåldern. 

Han är vd för nystartade Sveafastigheter Bilda som 
bygger skolor åt kommuner och privata aktörer.

Christer Holger har under tio år arbetat inom skolvärl-
den. Insikten att stora delar av dagens skola är formad 
och utformad utifrån en värld som inte längre finns 
kvar fick honom snart att vilja jobba med förändring. 
Förr var det svårt och dyrt att sprida information, det 
är det inte längre. Världen har ändrats sedan strukturen 
för skolor sattes. Och nu behöver skolorna följa med i 
utvecklingen. Internet innebär att nästan all data och 
information finns tillgänglig och det ger nya möjligheter 
till framgångsrik undervisning. Elever kan vara mycket 
mer delaktiga i sitt eget lärande än tidigare. 

– Målet är inte att upprepa facit på sista dagen, utan 
det är att eleverna ska vara fullskaliga aktörer i sin egen 
utbildning, de ska lära sig tänka kritiskt, samarbeta, 
använda all den information som finns för att åstad-
komma något, säger Christer Holger. 

Hans svar blev att grunda Skapaskolan, en friskola 
inriktad på elevernas aktiva lärande och samarbete där 
digitala möjligheter används till fullo. Skolan som först 
huserade i temporära lokaler flyttade i januari 2019 till 
egna, helt nybyggda lokaler, som samma år nomine-
rades som enda skolbyggnad till priset Årets byggnad. 
En viktig del i Skapaskolan är just de fysiska lokalerna, 
utformade annorlunda än många andra skolor och med 
ett tydligt avstamp i pedagogiken och med alla val och 
beslut grundade i forskning kring pedagogik, skolgång 
och lärande.

 Skolan har väckt stor uppmärksamhet för sitt peda-
gogiska arbete och annorlunda approach.

– Vi fick besök efter besök från olika kommuner runt 
om i Sverige som alla var nyfikna på skolan men också 
så klart på hur den är utformad och byggd, vilket är en 
viktig del av verksamheten.

Christer Holger började inse att en möjlighet fanns 
att kunna hjälpa alla nyfikna, och behövande, kom-
muner att förbättra och utveckla sin skolverksamhet 
genom att erbjuda ändamålsenliga och genomtänkta 
lärmiljöer.

Samtidigt arbetade Sveafastigheter med att utveck-
la sin samhällsfastighetsdel och letade efter kompe-
tenta människor. Flera år tidigare hade Sveafastigheter 
beslutat att jobba med långsiktigt ägande och förvalt-
ning. Nu hade samma beslut tagits för samhällsfastig-
heter och skolmiljöer. Sveafastigheter ska bygga och 
långsiktigt äga lärmiljöer. När de två parterna möttes 
insåg de båda snabbt att deras intentioner passade 
väl ihop.

– Christer Holger är en av Sveriges främsta inom 
skolutveckling och lärmiljödesign. Han passar perfekt 
in i vår organisation och det nya bolaget är helt i linje 
med våra värderingar om hållbarhet, innovation och 
digitalisering, säger Willem De Geer, ordförande för 
Sveafastigheter.

Christer Holgers mål nu är inte att bygga Skapa-
skolan om och om igen. Utan det är att i samarbete 
med kommuner och privata aktörer med avstamp i 
egna erfarenheter och framförallt den senaste forsk-
ningen tillsammans utveckla lärmiljöer. Sveafastigheter 
Bilda vill bygga och förvalta skolor som kommuner och 
privata aktörer sedan hyr. 

– Vi vill hjälpa våra hyresgäster att utveckla sin verk-
samhet. Det rör sig för oss inte enbart om att bygga 
någonting i trä och betong som vi sen lämnar ifrån oss, 
utan vi ska vara med och forma och skapa någonting 
för de som ska vistas där, alltså lärare och elever. Det 
är vad det handlar om.





Skapaskolan

En ny sorts skola
Sveafastigheter Bildas vd Christer Holger 
grundade Skapa skolan år 2013 utifrån 
insikten att han vill förändra och utveckla 
hur svenska skolor byggs och bedrivs.
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Christer Holger inspirerades av mjukvarubranschens 
agila utveckling som innebär att man lär sig snabbt 
genom att ta små steg och löpande testa idéer i reali-
teten. De första sex åren, innan själva den fysiska 
skolan byggdes, var Skapaskolan inhyst i temporära 
lokaler. Där experimenterade skolledningen, i tät och 
konstant dialog med elever och lärare, med lokaler-
nas utformning. Byggde om, utvärderade, ändrade, 
byggde igen. 

Utgångspunkten var hela tiden forskning och be-
prövad erfarenhet om framgångsrik skolverksamhet 
i Sverige och andra delar av världen samt nya möjlig-
heter i digitaliseringens spår. Syftet var att främja 
under visningens kvalitet genom miljöernas utformning 
och att i samarbete med elever och pedagoger ta fram 
den bästa miljön för den pedagogiska verksamheten. 
Skolan och dess klassrum är byggda för att möta fyra 
grundkriterier:

1.  Lärare ska kunna ha samlingar och korta 
genomgångar och föreläsningar för elever.

2.  Elever ska kunna hitta avskilda, trygga platser 
där de lättare kan fokusera. Skolan är full av små 

vrår och krypin, små loft, kuddar i djupa fönster, 
hytter som går att stänga. Samtidigt ska lärarna 
ha uppsikt.

3.  Undervisningen kräver att eleverna är aktiva 
och samarbetar. De ska lära av och med 
varandra. Det skapar ljud. Därför är skolan 
byggd för att eliminera ljud för att skapa en 
behaglig studiemiljö. Det uppnås genom att 
varje klassrum har flera olika små rum, alla 
synliga för läraren från den centrala platsen 
i huvudklassrummet. En sak som slår 
många som besöker Skapaskolan är just 
hur tyst det är.

4. Möten och samtal lärarna och pedagogerna 
sinsemellan som oftast kallas »kollegialt 
lärande« ska uppmuntras. En god skola 
präglas av en lärarkår som samarbetar och 
jobbar mot gemensamma mål. Och som lär 
av och diskuterar med varandra.

Skapaskolan nominerades som enda skolbyggnad till 
Årets Byggnad 2019.

»Utgångspunkten var hela tiden forskning och 
beprövad erfarenhet om framgångsrik skol
verksamhet i Sverige och andra delar av världen 
samt nya möjligheter i digitaliseringens spår.«  
Christer Holger, vd Sveafastigheter Bilda
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Sveriges Kommuner och Regioner ska utföra 
en studie på lärmiljöer uppförda utifrån en tydlig 
pedagogik. En av de skolor som valts ut är just 
Skapaskolan. 

Helén Örtegren, fastighetsstrateg på Tillväxt 
och samhällsbyggnad på SKR, svarar på några 
frågor om studien.

Berätta vad ni ska göra.
– Högskolan i Gävle har många års erfarenhet av 
att forska kring lärmiljöer och om fysiska miljö-
ers inverkan, stöd och funktion under lärande-
processen. Vi har under 2019 gjort en förstudie 
inom SKR där vi tittar på hur be hovet av lär-
miljöer ser ut och vilka erfarenheter som finns 
inom fältet. Nu ska vi titta närmare på hur två 
skolors pedagogiska idéer har legat till grund 
för utformningen av de fysiska miljöerna.
 
Och en av dem är Skapaskolan. Hur kommer 
det sig att just Skapaskolan valdes ut att ingå 
i studien?
– Jag har personligen besökt skolan och be-
dömde vid besöket att den pedagogiska idén 
som skolan byggts utifrån var så pass stark att 
det vore intressant att titta närmare på hur den 
påverkat arbetssätt, organisation och så klart 
själva lokalerna.

Vad är det som utmärker Skapaskolan?
– När man utvecklar nya lärmiljöer måste man 
utgå från en idé. På vilket sätt vill man nå barnen 
för att kunna nå målen? Den fysiska miljön kan 
stödja eller försvåra. Där har Skapaskolan tagit 
ett helhetsgrepp. Där tittar de på samverkan 
mellan rummet, formen och inredningen. De tar 
också tydligt avstamp i digitala arbetssätt. Det 
är ett spännande grepp som de tagit på Skapa-
skolan där de faktiskt provat på i liten skala med 
ganska enkla medel och i ett tidigt skede vilka 
grepp som främjar eleverna. Jag är tacksam för 
att de tackat ja till studien, det är inte helt själv-
klart. Det kräver tid och engagemang att dela 
med sig av sina erfarenheter.
 
Varför behövs den här studien?
– Vi har haft en barnboom i förskoleålder där 
det byggdes väldigt mycket nya förskolor. Nya 
grepp togs och nya miljöer testades. Samma 
utveckling kommer nu till skolan. Nu har alla de 
förskolebarnen vuxit upp och vi kan inte bara 
lappa och laga och bygga om befintliga skolor 
utan vi kommer att behöver bygga nytt. Det är 
ju enklare att tänka nytt när man bygger från 
 grunden. Samtidigt ska skolorna stå i väldigt 
många år. Vi får inte bygga för snävt. Det be-
hövs helt enkelt kunskap och studier.
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TYPGRUNDSKOLA. Typgrundskolan är framtagen för att erbjuda en snabb, kvalitativ 
och trygg lösning med god hållbarhet utifrån den situation som många kommuner 
står i. Det behövs minst tusen nya skolor i Sverige enligt flera olika beräkningar och 
de skulle behöva byggas så snart som möjligt. Samtidigt är det många kommuner 
som funderar över hur deras nya skolor ska se ut för att erbjuda en bra lösning för 
framtiden. 

Läroplanen för grundskolan driver samtidigt på för utveckling av skollokaler med 
skrivningar som att skolan ska erbjuda rika möjligheter att samtala sig till språklig 
förmåga, att skapande arbete är en väsentlig del i ett aktivt lärande samt att elevers 
vilja att lösa problem och att pröva sina idéer ska stimuleras. Skolverket och Special-
pedagogiska skolmyndigheten förespråkar en utveckling av det de kallar tillgänglig 
lärmiljö som gör det möjligt för så många elever som möjligt att lyckas i skolan. 

Den snabba tekniska utvecklingen påverkar också vad elever behöver ha med sig 
vidare i livet samt hur bra undervisning kan bedrivas. Det gör det än mer ut manande 
för kommuner att bestämma hur nya skolor ska se ut. Dessutom ökas kraven på 
effek tivt nyttjande av ytor utifrån både ekologisk och ekonomisk hållbarhet i takt 
med att kommunerna höjer sina hållbarhetsambitioner. På grund av dessa utmaningar 
är många osäkra på hur de ska bygga sina nya skolor och många projekt försenas.

Typgrundskolan är utvecklad med ledande partners inom olika områden. ÅWL 
arkitekters skolarkitekt och lärmiljöexperten Peter Lippman har tillsammans med 
Sveafastigheter Bildas vd Christer Holger utformat lärmiljöerna. Stiftelsen Friends har 
bidragit med expertis om trygga miljöer baserat på slutsatser utifrån tusentals enkät-
svar från elever om upplevd trygghet i skolmiljöer. Skolgården är uppbyggd utifrån 
Generation Peps riktlinjer för att bjuda in till mesta möjliga lek, rörelse och trygghet.

Skolan utformas utifrån senaste rön och erfarenheter för att stötta god under-
visning och lärarnas fortsatta professionsutveckling. Elever erbjuds en tillgänglig 
lärmiljö med trygga arbetsplatser, hög variation och mycket god akustik. Redan på 
förhand vet man hur lång tid det tar att bygga skolan och vad det kostar. Risken för 
misslyckad utformning, fördröjningar och oväntade kostnader minimeras. Man vet 
att man gör ett säkert och beprövat val som samtidigt är framåtsyftande och bygger 
på Skolverkets modell för tillgänglig lärmiljö.
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Typgrunskola BriX, F-9, programhandling för kalkyl, 201207Inspirationsbilder och ytor

Fakta: BriX - en typgrundskola f-9 för 600 elever. 
LOA-V: ca 90 % av all yta. 
Yta per barn: 8,3 kvm.
Pedagogik: lärstudios med tvålärarskap alt. traditionella klassrum
Kompletterande information: “Pedagogiskt funktionsprogram 
Bilda / BriX”

Grundutförande: 
Tre våningar, sadeltak med taklanternin, solpaneler och sedumtak.
Fasadgestaltning som tillval:
Utförande a: med cembritplattor och trädetaljer
Utförande b: med träpanel och burspråk i 4 olika standardfärger 
samt plåtdetaljer
Utförande c: med naturfärgad träpanel och plåtdetaljer - utan burspråk.

BTA /ELEV = exkl. gymnastisksal inkl. teknik, yttervägg och innervägg + ÖVA 
(övrig area) och IKA (invändig konstruktionsarea). 
LOA V = all BRA utom korridorer och kommunikationsytor
LOA K = svällningstal (LOA V + kommunikation/korridor)

Ytor: Plan Area Jämförelsetal
rikssnitt

BRA 10 1756
11 1754
12 1471

4981 kvm

BTA 10 1849
11 1860
12 1609

Plan vind/teknik 254
5572 kvm

Varav:

LOA V 10 1514
11 1576
12 1397

4487 kvm

LOA K total 494 kvm

BTA / elev 9,28 kvm ca 13-16
exkl. gymn.

BRA / elev 8,3 kvm ca 10



Kapitel 3

Klimat



Hållbarhet är ett av Sveafastigheters kärnvärden. 
Företaget nöjer sig inte med att anamma gängse taktiker 
och beprövade metoder utan försöker hela tiden 
tänka nytt och bana väg för en ökad hållbarhet inom 
fastighetsutveckling och förvaltning. Innovation, en 
öppenhet för ny teknik och snabba beslutskedjor som 
öppnar upp för att i praktiken prova sig fram mot en ökad 
hållbarhet är viktiga beståndsdelar för Sveafastigheter. 



Färdigbyggt

Sveafastigheter fortsätter 
utveckla Västerås
Hydran, det hållbara trygghetsboendet uppfört  
med plusenergihustänk, byggdes klart under 2020.  
De första hyresgästerna flyttade in i september.
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Ovan: Desiré Haettman är Hydrans egen 
trygghetsvärd. Hennes främsta uppgift är 
att anordna aktiviteter för hyresgästerna 
och hjälpa dem att komma igång med egna 
gemensamma inititativ.
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Hydran består av 96 stycken toppmoderna och char-
migt utformade lägenheter uppdelade mellan två 
träfasad klädda huskroppar. På gården mellan de två 
husen finns odlingslådor, boulebana, sittplatser och 
grillplats. 

– Det ska vara roligt att bo på Hydran. Filosofin 
bakom boendet är att hyresgästerna ska lära känna 
varandra och göra saker tillsammans. Det är byggt för 
att skapa gemenskap, säger Suzan Amin, projektchef 
på Sveafastigheter.

 På bottenplan i den ena av byggnaderna finns en 
gemensamhetslokal: en stor lokal gjord för att nyttjas 
av de boende tillsammans. I lokalens ena hörn finns 
»läshörnan«. Här finns en stor soffgrupp och varm, 
 mysig belysning. I resten av rummet finns bord och 
stolar utställda. Allting på ett vackert parkettgolv. Ett 
viktigt inslag i lokalen är det stora, gemensamma 
 köket. Det ska fungera som ett nav där de boende 
kan mötas och laga och äta mat med varandra. Kanske 
med råvaror från odlingslådorna utanför.

I gemensamhetslokalen ska olika aktiviteter anord-
nas för de boende. Vilka de aktiviteterna blir beror på 
vilka som flyttar in i huset och deras önskemål. Det kan 
bli allt från brädspel till läsecirklar, diskussionsgrupper 

till föreningsverksamhet. Eller kanske gymnastik och 
dans? Det kommer att finnas tv-skärmar uppsatta där 
information om kommande aktiviteter delas. 

Dessutom har huset anställt en egen trygghets-
värd: Desiré Haettman. Hon kommer att fungera som 
en samlande kraft i huset, stå för initiativ och anordna 
aktiviteter. Till exempel kan det handla om att bjuda in 
till kulturkvällar, anordna utflykter, organisera spelkväl-
lar, styra upp en gemensam matlagning eller bakdag 
eller liknande aktiviteter.

– Jag har dansat sen jag var nio år gammal och 
tävlingsdansat i många, många år. Jag kommer att 
anordna gympapass och dans för de boende. Om de 
vill alltså! Jag kommer att vara väldigt lyhörd för deras 
önskemål. Till en början blir min uppgift att försöka 
förstå vilka som bor i huset och vad de gillar, säger 
Desiré Haettman.

Sveafastigheters fokus ligger på hållbarhet, social 
såväl som miljömässig. Hydran är hållbart byggt med 
den senaste tekniken ämnat att skona naturen. Taken 
täcks av solceller och husen är byggda med innovativt 
plusenergitänk fast med fjärrvärme istället för berg-
värme. Husen ska producera mer energi under ett år 
än vad de gör av med.

»Jag kommer att anordna gympapass och dans 
för de boende. Om de vill alltså! Jag kommer 
att vara väldigt lyhörd för deras önskemål. Till 

en början blir min uppgift att försöka förstå 
vilka som bor i huset och vad de gillar.«  

Desiré Haettman, trygghetsvärd



Hållbarhet

Gemensam satsning 
på miljön lyft för alla

Förra året påbörjades ett nytt kapitel i 
Sveafastigheters gedigna hållbarhetsarbete. 
Här berättar affärsområdeschef Görel 
Hällqvist om hur det redan gett ringar  
på vattnet ut i branschen.



41



42

Föregående uppslag: Sveafastigheter är ett 
snabbt växande men fortfarande ganska litet 
bolag, som däremot bedriver ett stort hållbar
hetsarbete.

Ovan: »Vi har fortfarande lång väg att gå men 
det som vi har påbörjat är viktigt«, säger Görel 
Hällqvist, affärsområdeschef, om Sveafastig
heters hållbarhetsarbete.
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Under 2019 tog Sveafastigheter tillsammans med 
 Ernst & Young fram en hållbarhetsplan. För ett företag 
i Sveafastigheters storlek är planen ovanligt grundlig 
och omfattande. Planen är kostsam att implemen-
tera, främst i form av merarbetet som den innebär 
i praktiken, men det är utan tvekan värt det menar 
Sveafastigheter. En av de största vinsterna är  prägeln 
som initiativet har på alla anställdas inställning till håll-
barhet.

– När vi gör utfästelser på det här viset startas dis-
kussioner. Och det får organisationen att anstränga sig. 
Social hållbarhet, miljöpåverkan och liknande teman 
– det är lätt att de blir abstrakta, något som någon 
annan ska göra, något människor upplever att de inte 
kan påverka. Med en sådan här strategi på plats blir 
det högst reellt. Alla börjar att tänka på det, alla börjar 
att göra saker, säger Svante Jernberg, grundare Svea-
fastigheter Bostad.

Nu har implementeringen av hållbarhetsplanen 
kommit ännu längre och organisationen producerar 
för 2020 sin första hållbarhetsrapport någonsin. För 
den används indikatorer enligt rapporteringsramverket 
GRI Standards, nivå Core. Det har visat sig att håll-
barhetsplanen sätter prägel på långt mer än bara det 
egna företaget.

– För alla våra byggen för vi bok över koldioxid-
utsläppen. Vi tittar på alla transporter till byggena; 
hur många, hur tungt lastade, vilket bolag, bränsle, 
och så vidare. Vi gör samma sak med allt avfall och 
slut ligen tittar vi på stål, betong och aluminium, säger 
Görel Hällqvist.

Detta innebär att alla Sveafastigheters leverantörer 
också måste ta fram sina siffror och plocka fram all 
information. Sveafastigheter betalar för den extra tiden 
det tar och också för om extra personal anställts. På 
några håll har ett visst motstånd funnits inledningsvis. 

– Men när de väl förstått förtjänsten med det och 
ser hur smidigt det går att utföra när arbetssättet är på 
plats så har alla omfamnat det, säger Görel Hällqvist.

Det har gjorts ett enormt arbete hos Sveafastig-
heters underleverantörer med att mäta och beräkna 
koldioxid påverkan från framförallt grundsättning och 
stommar. 

– Det är först när vi börjar mäta som vi kan sätta mål 
och följa upp. Det här är ett arbete som kommer bli en 
naturlig del för hela branschen som en följd av Paris-
avtalet och Boverkets klimatdeklarationer, men för oss 
är det viktigt att fortsätta ligga i framkant, säger Harry 
McNeil, hållbarhetschef på Sveafastigheter.

Att kunna uppvisa hållbarhetsarbete med siffror 
och data för leverantörer inom byggbranschen inne-
bär att de enklare kan få mer jobb och uppdrag. Till 
exempel har H2 Entreprenad, en av Sveafastigheters 
sam arbetspartners, nu anställt en person som enbart 
jobbar med hållbarhetsfrågor och som ser över hållbar-
hetsarbetet. Det har delvis hänt på grund av att Svea-
fastigheter påbörjat sitt omfattande hållbarhetsarbete.

– Ju fler som gör som vi och ställer krav, desto 
snabbare kommer hela branschens omställning att gå. 
Det är en stor utmaning vi står inför och det kommer 
att ta tid, men det är väldigt roligt att få vara med om 
det här skiftet, säger Görel Hällqvist.

»För alla våra byggen för vi bok över koldioxid
utsläppen. Vi tittar på alla transporter till byggena; 

hur många, hur tungt lastade, vilket bolag, bränsle, 
och så vidare. Vi gör samma sak med allt avfall och 

slutligen tittar vi på stål, betong och aluminium.«  
Görel Hällqvist, affärs områdeschef Sveafastigheter Bostad
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RÖNNINGE PARKSTAD. Kvarteret, ritat av Belatchew Arkitekter, 
består av främst tre olika hustyper, stadshusen, parkhusen och 
skogshusen. Husens tak förses med gröna ytor och solceller för 
dagvattenfördröjning och energiutvinning. De indragna våning-
arna förses med stora takterrasser, liksom förskolans tak som 
består av ett grönt tak med växthus för utomhuslek och peda-
gogisk odlingsmöjlighet. Hållbarhetskonceptet möter framtidens 
vision om energieffektivitet, miljömedvetenhet samt social håll-
barhet. Material har valts utifrån hållbarhetsaspekter där miljö-
medvetna material som trä och tegel tar stor plats. På samma 
vis som en by med gränder och torg, präglas Rönninge Parkstad 
av tät och småskalig bebyggelse. Närheten till grannar na bygger 
upp en känsla av samhörighet. För att skapa en socialt hållbar 
stadsdel erbjuds en mix av lägenhetstyper och upplåtelse former. 
Individer med olika socioekonomisk bakgrund har möjlighet att 
bosätta sig och bli kvar i samma område genom livets olika 
 skeden och förändrade livsförutsättningar.
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Impact investing

Är goda gärningar 
mätbara?

I en tid där mätbarhet och data blir allt viktigare  
för investeringsbeslut ser Sveafastigheter över  

hur de kan koppla fastighetsinvesteringar  
och hållbarhetsambitioner till tydliga resultat.  

Målet: positiv påverkan på vårt samhälle.

Ett begrepp som på senare år vuxit i popularitet är 
impact investing. Impact investing kombinerar den 
rigorösa analysgrund som präglar finansiella investe-
ringar med att göra gott. Målsättningen är att generera 
positiva sociala och miljömässiga effekter tillsammans 
med ekonomisk avkastning. Det faktum att investe-
ringarna aktivt söker en positiv och mätbar social och/
eller miljömässig effekt gör att begreppet sträcker sig 
längre än mer traditionella hållbarhetsbegrepp. 

– Under 2020 har Sveafastigheter tillsammans med 
masterstudenter vid Lunds universitet och Chalmers 
tekniska högskola genomfört två av varandra obero-
ende studier i syfte att identifiera metoder för att mäta 
och rapportera positiv social och miljömässig påverkan 
i bostadsbranschen, säger marknads- och hållbarhets-
chef Harry McNeil.

En av slutsatserna i rapporten var att många av de 
ramverk som existerar för impact investing är relatera-
de till varandra vilket gör att flera ramverk med fördel 
kan användas parallellt.

– För att etablera en systematisk och heltäckande 
impact investing-process föreslår vi en kombination 
av det underliggande ramverket IMP, Impact Mana-
gement Project tillsammans med ramverken IRIS+, 
 Impact Reporting and Investment Standards och SROI, 
Social Return on Investment, säger Oscar Johansson, 
en av studenterna.

Ramverket IMP bör användas på övergripande nivå 
för att skapa en strukturerad impact investing-process 

medan IRIS+ skapar möjligheter att generera indikato-
rer enligt vilka den sociala påverkan kan mätas. Genom 
att kombinera dessa ramverk med SROI möjliggörs ett 
aggregerat mått på sin sociala påverkan. Kombinatio-
nen av ramverken skapar en stabil grund för rappor-
tering och kommunikation där jämförbarhet mellan 
organisationer och över tid uppnås.

En annan slutsats i rapporten var att det är möj-
ligt att koppla dessa ramverk till Sveafastigheters 
på gående arbete inom GRI. En välutvecklad impact 
investing-process kan fungera som ett verktyg för stra-
tegisk planering och ökad positiv påverkan samtidigt 
som den bidrar till bättre investeringsbeslut och större 
möjligheter att attrahera kapital. Med tydliga mål och 
mätbarhet i centrum skapas också bättre förutsätt-
ningar för en ökad samsyn mellan organisationen och 
dess intressenter om vad som ska uppnås. 

– Rapportering av impact är bara en del av proces-
sen. Att arbeta med impact investing bör ses som en 
helhet där en rad andra aspekter och processer också 
är av stor vikt. Impact investing innefattar ett synsätt 
som behöver prägla hela organisationen och dess kul-
tur. För att skapa legitimitet och trovärdighet både ex-
ternt och internt är det viktigt att organisationens kärn-
värden ligger i linje med sin impact investing- strategi, 
betonar Daniel Forsström, en annan av studenterna. 

Sveafastigheter kommer att fortsätta undersöka hur 
impact investing kan användas och komplettera sitt 
nuvarande hållbarhetsarbete.





Bildspecial

Under konstruktion 

Det är inte bara färdiga hus som är vackra. 
Sveafastigheter bygger nu fler projekt och på fler  
platser runt om i Sverige än någonsin i företagets  

historia. Fotografen Martin Brusewitz har under det 
gångna året åkt runt bland pågående projekt  
och hittat skönheten på byggarbetsplatserna.























Bild 1: Cykelkungen i Uppsala.

Bild 2: Drabanten i UpplandsVäsby.

Bild 3: Drabanten i UpplandsVäsby.

Bild 4: Drabanten i UpplandsVäsby.

Bild 5: Prisman i Nacka.

Bild 6: Rudbeckia i Uppsala.

Bild 7: Hydran i Västerås.

Bild 8: Drabanten i UpplandsVäsby.



Kapitel 4

Social hållbarhet



Allt Sveafastigheter gör genomsyras på ett eller annat sätt av 
tankar om social hållbarhet. Organisationens mål är långsiktiga 
och visionen är inte bara att vara en byggherre utan att bli 
samhällsbyggare. De bostäder, samhällsfastigheter och 
byggnader som Sveafastigheter utvecklar ska mer än bara fylla 
den funktion de var avsedda för, de ska uppföras på ett sådant 
sätt att de gör områdena de finns i bättre, städerna där de byggs 
starkare och människorna som använder dem lyckligare. Den 
största vinsten finns i att vårt samhälle mår bra.



Flen

Stort projekt  
förnyar staden
I Flen står Sveafastigheter bakom den 
största fastighetsutvecklingen på flera 
decennier. Bostäder, ett äldreboende och 
gruppbostäder ska byggas på ett av Flens 
mest attraktiva lägen vid Gårdsjöns strand. 
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Föregående uppslag: På ett av Flens bästa lägen, 
med sjöutsikt och bara några minuters promenad 
till centrum, utvecklar Sveafastigheter det största 
byggprojektet i staden på flera decennier.

Ovan: AnnCharlotte Munter, kommunstyrelsens 
ordförande i Flen (S), har en plan för staden. Nya, 
attraktiva bostäder är en viktig del i den.
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En lätt vind som ligger på i nordlig riktning får vassen 
i strandkanten vid Gårdsjöns östra vatten att vaja. Rop 
hörs från barnen på förskolan Sjögården. Intill förskolan 
reser sig byggstaket. Här låg det förr en gammal skola 
men av den finns nu bara några väggar kvar. Skolan 
är nu riven.

På platsen ska Sveafastigheter, som inlett ett sam-
arbete med Flens kommun, utveckla bostäder. En 
variation av olika byggnadstyper med punkthus och 
radhus med tegel-, puts- och träfasad ska uppföras. 
Solceller på taken och terassliknande balkonger gör 
att projektet sticker ut i den befintliga bebyggelsen. 
50 lägenheter och ett vård- och omsorgsboende med 
69 platser byggs i första etappen. 

– Vi älskade den här markanvisningstävlingen just 
för att den innehöll de delar som vi brinner för och är 
intresserade av. Det krävdes ett stort hållbarhetsfokus, 
att visa en tydlig förståelse för platsen men också att 
addera nya årsringar, säger Carl Auer, vd för Sveafastig-
heter Vård och Omsorg.

Äldreboendet som byggs på platsen är uppfört på 
ett för tiden okonventionellt sätt och ett forsknings-
projekt knutet till Chalmers ska studera boendets arki-
tek tur.

– Traditionellt bygger man äldreboenden med lamel-

ler eller vinkelhus idag. Det har vi inte alls gjort. Det 
är en mittkropp och från den utgår det som ekrar med 
olika avdelningar. Förslaget skapar hus i park-känsla, 
säger Carl Auer.

Projektet är början på en förändringsfas för kom-
munen Flen. Den centralt placerade orten ligger på 
pendlingsavstånd (under en timmes restid) till en lång 
rad orter: Stockholm, Norrköping, Eskilstuna med flera. 
Och staden är omgiven av natur.

– Hela vårt område är otroligt naturskönt. Flera vack-
ra sjöar, djupa skogar – vissa på promenad avstånd från 
centrum och så slätterna omkring. Flen är en fantastisk 
plats, säger Ann-Charlotte Munter, kommunstyrelsens 
ordförande i Flen (S). 

Hon förklarar att Flen nu inleder ett arbete för att 
människor ska inse platsens fördelar och skönhet samt 
hur lämplig den är som pendlingsort.

– Flen ska vara till för dom som vill leva det goda 
livet, säger Ann-Charlotte Munter.

I den här utvecklingen spelar Sveafastigheters pro-
jekt på Gårdsjöstrand en viktig roll. Det är det största 
av sitt slag på flera decennier i Flen.

– Nya, fina bostäder av god kvalitet på bästa läge … 
Det är exakt det vi vill kunna erbjuda alla som vill bo 
här, säger Ann-Charlotte Munter.

»Hela vårt område är otroligt naturskönt. 
Flera vackra sjöar, djupa skogar – vissa 

på promenad avstånd från centrum och så 
slätterna omkring. Flen är en fantastisk plats.«  

AnnCharlotte Munter, kommunstyrelsens ordförande i Flen (S)



Potential

Fastighetsutveckling 
lyfter utsatt område
Området Araby i Växjö har pekats ut av 
polisen som ett av Sveriges så kallade 
utsatta områden. Sveafastigheter ser 
dess potential och ska bygga om hela 
Dalbo centrum – ett projekt ämnat att 
lyfta hela området.
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Området Arabys rykte har länge varit fläckat. Trots att 
det ligger väldigt centralt, bara cirka en kilometer från 
kommunhuset, och är väldigt grönt och naturskönt. 
Det ligger precis intill Växjös största park. Men arbets-
lösheten har varit hög i området länge och skolresulta-
ten bland barnen sämre än i övriga kommunen. Krimi-
nalitet är förekommande. Däremot har mycket hänt i 
området under de senaste 15 åren och kommunen har 
satsat på det. En sportanläggning har byggts, många 
av områdets bostadshus har rustats upp, tryggheten 
har ökat.

Sveafastigheter ska nu fortsätta på den vägen. Se-
dan 2018 har man ägt Dalbo centrum, ett gammalt, 
relativt nedgånget enplanscentrum byggt under 
1960-talet som en del av miljonprogrammet. Det ska 
nu göras om helt under tre etapper. När projektet är 
klart kommer den ursprungliga centrumbyggnaden att 
vara helt riven.

– Det är ett jättespännande projekt och det finns ett 
väldigt momentum i de här planerna. Alla i staden vill 
se en förbättring av området och det är tydligt att alla 
politiker och tjänstemän verkligen jobbar tillsammans 
med oss för att det ska ske, säger Johan Nielsen, 

 ansvarig för projektet på P&E Fastigheter, Sveafastig-
heters samarbetspartner i Växjö.

Projektets första etapp påbörjas under våren 
2021. Bygglovet beviljades strax före julledigheten 
2020. 155 hyreslägenheter och 3500 kvadrat loka-
ler byggs på en bit mark som tidigare varit parkering. 
Åtta våning ar ska uppföras, kommers i bottenplan, 
 bo städer ovanpå.

– Det är även tänkt att projektet ska ha en upphöjd 
innergård tillgänglig för de boende. Det här projektet 
har ju ett centrumläge och är omgivet av trafik. Inner-
gården skapar en trygg plats där de boende kan släppa 
ut sina barn utan att oroa sig, säger Johan Nielsen.

De kommande två etapperna är av ungefär samma 
omfattning och förändringen kommer att bli signifikant. 
Centrumet som idag enbart består av kommers får ett 
stort tillskott med de totalt cirka 450 nya, moderna 
bostäderna av senaste standard som ska byggas. 
Dessutom ska en helt ny livsmedelsbutik uppföras. 

– Det är viktigt för Växjö. Området har ett dåligt rykte 
som släpar kvar sen tidigare, men är redan väsentligt 
förändrat. Vårt projekt är en viktig pusselbit i den sats-
ningen, säger Johan Nielsen.

»Det är viktigt för Växjö. Området har ett 
dåligt rykte som släpar kvar sen tidigare, 
men är redan väsentligt förändrat.  
Vårt projekt är en viktig pusselbit  
i den satsningen.«  
Johan Nielsen, ansvarig för projektet på P&E Fastigheter,  
Sveafastigheters samarbetspartner i Växjö
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Ovan: Hela Dalbo centrum ska rivas och 
Sveafastigheter bygger nytt. Cirka 450 
nya bostäder skapas förutom tusentals 
kvadratmeter affärslokaler.



Barnbo

Hyreshus byggda  
efter barns behov
Sveafastigheter bygger inte hus enbart 
för att skapa bostäder, utan också för att 
förbättra samhällen. Hyreshuset Barnbo, 
som just vunnit ett jämförelseförfarande 
i Rågsved, är utformat för att ge barn ett 
tryggt hem och bättre möjligheter.



71



72

Föregående uppslag: Barnbo är ett projekt 
utvecklat utifrån barns behov. Genom att 
satsa på områdets unga ska hela området 
långsiktigt lyftas.

Ovan: Andrea Mattsson, affärsutvecklare 
på Sveafastigheter, under ett förberedan
de besök på platsen där projektet Barnbo 
senare kommer att byggas.
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En molnig dag i juni besökte Andrea Mattsson och 
Harry McNeil på Sveafastigheter och Rebecca Rubin 
från White Arkitekter föremålet för ett pågående jäm-
förelseförfarande; en liten bit oanvänd mark i Rågsved 
i södra Stockholm. När de gick runt i området och titta-
de insåg de att det precis intill markbiten ligger en 
skola utan några vägar emellan.

– Vi visste från forskningsarbetet som vi gjort kring 
området att ett av dess problem är bristande möjlig-
heter för barn. Dåliga skolresultat, trångboddhet, 
många ensamstående föräldrar, inte så mycket plat-
ser för barn att umgås på, säger Andrea Mattsson, 
affärsutvecklare på Sveafastigheter.

En av grunderna till projektet är Stockholm stads sto-
ra utredning Skillnadernas Stockholm som kom 2015.

– Det är en intressant men dyster läsning, säger 
Rebecca Rubin, arkitekt med fokus på stadsutveckling 
och inkluderande gestaltning på White Arkitekter.

I rapporten, som belyser enorma klyftor i Stockholm 
stad mellan olika områden inom allt från tandhygien till 
skolresultat och medellivslängd, lyfts Rågsved fram 
som ett av områdena i behov av förändring och enligt 
Stockholms översiktsplan ska områdets prioriteras.

Den trafikbefriade närheten till skolan började föda 
idéer. Här skulle de kunna anlägga en skolstig från bo-
städerna till skolan, så att barn enkelt och tryggt kan 
ta sig till skolan själva. Utmed stigen skulle aktiviteter 
som uppmuntrar till rörelse och lek kunna placeras ut. 
De fortsatte spåna vidare på skolspåret.

– Det födde idén om att kunna skapa det ultimata 
boendet för barn. Hus byggda främst för barnens väl-
befinnande. Läxläslokaler med gratis läxhjälp, gårdar-
na helt formgivna för barn med naturliga lek platser, 

väderskydd och träkojor och som en förlängning 
på det skolstigen, kantad av aktiviteter, som leder 
dem till skolan, aktiviteter och idrott, säger Andrea 
Mattsson.

Husen, som pryds av träfasader, ska även formges 
utifrån barns perspektiv. Taktila material ska användas 
och lekfulla inslag appliceras. Till exempel trappupp-
gångarna ska inte bara göras till sterila, tråkiga trans-
portsträckor utan de ska utsmyckas och vara inbjudan-
de, uppmuntrande platser.

Konceptet Barnbo tog form i samarbete med White 
Arkitekter och med ledande forskare specialiserade 
på positiv psykologi, så kallad PERMA-forskning, där 
syftet är att förstärka det som fungerar, det som får 
människor att må bra, att lyckas och att bli lyckliga. 
Ensamstående föräldrar kommer att ha företräde till 
minst hälften av lägenheterna genom Sveafastigheters 
egen kö (det är även Sveafastigheter som ska förvalta 
Barnbo).

– Det är ett bra exempel på hur vi jobbar med social 
hållbarhet. Först gör vi grundlig research där vi tar reda 
på vilka styrkor och vilka behov som finns i ett område. 
Vi besöker sedan platsen, lär känna den rent fysiskt 
och pratar med massa olika människor som bor, jobbar 
och vistas där och frågar tusen frågor. Sedan försöker 
vi använda platsens styrkor för att åtgärda de problem 
som finns, säger Andrea Mattsson.

 – Det som är det innovativa i hela angreppssättet 
är att man verkligen försöker förstå vilka som behöver 
något och vad dom behöver. Från vem man hyr ut till, 
till placering i staden, till idé och vad man gör, och att 
allt det försöker svara på just de behövande grupper-
nas behov, säger Rebecca Rubin.

»Hus byggda främst för barnens välbefinnande. 
Läxläslokaler med gratis läxhjälp, gårdarna helt formgivna 

för barn med naturliga lekplatser, väderskydd och träkojor 
och som en förlängning på det skolstigen, kantad av 

aktiviteter, som leder dem till skolan, aktiviteter och idrott.«  
Andrea Mattsson, affärsutvecklare på Sveafastigheter



Sjöstadshöjden

Gymnasieelever med  
och planerar projekt
I det nya Stockholmsområdet Sjöstadshöjden  
ska Sveafastigheter bygga 150 lägenheter. För 
att inkludera unga i planeringsprocessen har 
ett samarbete med Fryshusets gymnasieskola 
genomförts med stöd av White Arkitekter.
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En massa muspekare fladdrar över en skärm. På plan-
lösningar från tre olika bostadsprojekt släpper pekarna 
ner tummar upp och tummar ned och digi tala post-it 
lappar med kommentarer som klistras upp. »Älskar kol-
lektiv <3<3« står det på en. »Gillar det inte för man har 
inte egen plats« på en annan. Något väldigt tidstypiskt 
pågår. Ett digitalt, pandemi-anpassat stormöte hålls. 
Muspekarna styrs av 28 stycken tredjeårselever på 
Fryshusets gymnasium. De ger feedback på verk liga 
bostadsprojekt ritade av arkitektbyrån White, som ock-
så håller i dagens workshop. Det är fjärde och sista till-
fället i samarbetet som ger White och Sveafastig heter 
ovärderlig inblick i ungas tankar och eleverna en chans 
att på ett levande sätt lära sig om samhällsplanering, 
bostadsutveckling och bostadspolitik från människor 
som arbetar inom fältet.

– Vi som arbetar är inte unga längre. Vi representerar 
inte heller en mångfald av perspektiv och bakgrun-
der, vår bransch är homogen med en dominans av en 
välutbildad vit medelklass. Eleverna har kunskaper vi 
saknar genom att de är en yngre generation, genom att 
de representerar en större bredd av samhället. Deras 
upplevelser av staden idag och deras syn på staden 
imorgon är oerhört viktiga och värdefulla för oss. Om 
vi vill uppnå en stadsutveckling som är socialt värde-

skapande behöver vi ta deras synpunkter till oss, säger 
Moa Lindunger, strateg med fokus på social hållbarhet 
på White Arkitekter, några dagar efter lektionen.

En av eleverna heter Malcolm Flygt, en musikintres-
serad, pigg ung man från södra Stockholm som gått på 
Fryshuset sedan han började högstadiet.

– Jag själv är inte en så pratglad person när det 
kommer till klassrummet. Men det här… Det fick mig 
att bli nyfiken på framtiden. Mycket av det vi lär oss 
i skolan är kunskaper som vi kanske har nytta av om 
några år framåt i tiden. Det här kändes mer nära, mer 
på riktigt.

Under samtalen med unga blir det tydligt, berät-
tar Moa Lindunger, att de tillhör en annan generation 
med helt andra förutsättningar och en helt annan 
upp levelse än de som är födda 15–20 år tidigare. 
Deras uppväxt har präglats av en medvetenhet om 
på gående klimatkris, om ojämlika livsvillkor och om 
att unga idag inte alltid kommer att få det bättre än 
tidigare generationer.

– Samtalen har framförallt kretsat kring segre-
gation och behovet av jämlika livsmiljöer där fler 
 olika människor träffas naturligt. Eftersom temat var 
 framtidens bostad så landade eleverna direkt i frågan: 
Hur ska vi som idag står utanför Stockholms bostads-

»Jag själv är inte en så pratglad person när det kommer 
till klassrummet. Men det här… Det fick mig att bli 
nyfiken på framtiden. Mycket av det vi lär oss i skolan 
är kunskaper som vi kanske har nytta av om några år 
framåt i tiden. Det här kändes mer nära, mer på riktigt.«  
Malcolm Flygt, elev på Fryshusets gymnasieskola
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Föregående uppslag: Malcolm Flygt, en av 
eleverna som ingick i projektet, tittar ut över 
Hammarby sjöstad från platsen där projektet  
han varit med och utvärderat ska byggas.

Ovan: »Det var typ ett av favoritämnena skulle 
jag säga«, säger Malcolm Flygt om samarbetet 
mellan hans gymnasieklass på Fryshuset, White 
Arkitekter och Sveafastigheter.
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marknad överhuvudtaget komma in? Eleverna tangerar 
frågor som är avgörande för vår bransch att möta på 
ett mer hållbart sätt. Jag hoppas att fler ser värdet att 
inkludera och bemöta stadens unga i planprocessen, 
de som snart ska in i vår bransch, de som snart ska 
bo och arbeta i husen vi ritar och bygger, säger Moa 
Lindunger.

Lars Brickstad är geografilärare på Fryshusets gym-
nasium. När arkitektbyrån White kontaktade honom 
nappade han direkt.

– Vi har diskuterat politisk ekologi och maktper-
spektiv mycket. Vem får bestämma hur staden ser 
ut? Det här blir ju ett levande exempel på de diskus-
sionerna tänkte jag när vi blev kontaktade, säger Lars 
Brickstad.

Ett av projekten som unga diskuterat och gett sin 
syn på är Sveafastigheters utveckling av Sjöstadshöj-
den, som ligger ett stenkast från Fryshuset.

– Det gjorde det så aktuellt. Enkelt att intressera sig 
för eftersom det berör oss direkt, vi känner till platsen, 
kan se skogen där de ska bygga. Sen märkte man att 
deras fokus verkligen var på att höra vad vi unga har att 
säga. Det gjorde det också mer intressant. Jag tyckte 
typ det här var en favoritlektion, säger Malcolm Flygt.

På skärmen är nu kollektivboendet i fokus för en 
diskussion. Unga är med på bild från sitt klassrum och 
från olika håll i staden är representanter från White, 

Sveafastigheter och Stockholm Stad med på video-
länk. 

– Men tänk om det blir så att de boende har allt i 
kollektivet? Det kanske gör att de aldrig lämnar det? 
Bara håller sig där i sin bubbla och inte interagerar med 
resten av samhället? säger en av eleverna.

– Ah just det, intressant tänkt, svarar en medver-
kande arkitekt från White.

Lars Brickstad berättar efteråt att mycket av snack-
et i klassrummet kommit att kretsa kring integration 
och segregation och vem staden egentligen är till för. 
Vem bygger vi för? Dessutom har samarbetet fört 
med sig en helt annan dimension.

– Det har varit väldigt nyttigt för eleverna att 
 under flera tillfällen träffa och prata med så många 
olika yrkes verksamma vuxna. Alla inblandade har 
delat med sig av sina erfarenheter och sina vägar 
från skolan till den position de har idag. Det har varit 
väldigt lärorikt för unga att höra tror jag, säger Lars  
Brickstad.

Det digitala mötet är över. Olika röster ropar hej 
då ut i det digitala. Malcolm Flygt går fram närmare 
kameran i klassrummet så att han växer i storlek på 
de andra inblandade skärmarna runt om i Stockholm 
och säger:

– Tack alla! Om någon av er är intresserade av unga 
som kan jobba hos er så är det bara att säga till!

»Jag hoppas att fler ser värdet att inkludera och 
bemöta stadens unga i planprocessen, de som 
snart ska in i vår bransch, de som snart ska bo 

och arbeta i husen vi ritar och bygger.«  
Moa Lindunger, strateg med fokus på social hållbarhet på White Arkitekter
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Moa Andersson

Boinstitutets grundare  
går över till Sveafastigheter

Moa Andersson grundade Boinstitutet för fyra år sedan. Nu lämnar hon det 
och blir kommunikationschef med hållbarhetsfokus på Sveafastigheter.

Boinstitutet gjorde nyligen en undersökning om en-
samhet bland unga. Den visade häpnadsväckande 
 fakta. Varannan av de tillfrågade svarade att de upplev-
de livet som ensamt, och bostaden var den plats där 
flest kände sig ensamma. Även om äldre människor är 
mest ensamma visar undersökningen att ensamhetens 
utbredning bland unga är så pass omfattande att den 
inte går att ignorera. Var fjärde ung upplever att de är 
ofrivilligt ensamma varje dag, något som kan leda till 
såväl psykisk som fysisk ohälsa.

– Ensamhet är delvis kopplat till bostäder och hur 
de byggs idag. Sterila, små trappuppgångar som leder 
rakt in i lägenheten, inga gemensamma ytor och lite 
eller ingen kontakt med grannar. Den som bygger en 
bostad tjänar ju inga direkta pengar på att tillhandahålla 
gemensamhetsytor, säger Moa Andersson. 

Ensamheten har kommit att kallas för en av vår 
tids största folksjukdomar. Det går inte att bygga bort 
all ensam het, det krävs flera insatser, men bostads-
branschen kan dra sitt strå till stacken, menar Moa 
Andersson. Det är viktigt att arbeta med trivsel och 
trygghet i och omkring bostaden, att människor ska 
må bra. Det är en del i att bygga ett långsiktigt, starkt 
samhälle, och även fastighetsbolag.

– Det är en av anledningarna till att jag drogs till 
Sveafastigheter. De tänker större än bara själva bo-
staden. De arbetar för att den specifika platsen och 
samhället i stort ska fungera bättre.

Moa Andersson studerade ekonomi och organi-
sation vid Örebro universitet. Hon har också läst till 
mäklare i ett halvår och studerat konst. Efter examen 
arbetade hon på Swedbank under sex år, bland annat 
på Public Affairs-avdelningen med fokus på privat-
ekonomi, hur unga och nyanlända ska få ett första 
arbete och vikten av att bygga bostäder.

– Mycket fokus var på hur tillgången på bostäder 
är avgörande för så många andra samhällsfrågor, som 
utbildning, arbetsmarknad och tillväxt. 

Därifrån blev hon headhuntad av Hyresgästfören-
ingens riksförbund och startade upp Boinstitutet, en 
plattform för att lyfta bostadsfrågor ur ett brett per-
spektiv, producera ny kunskap och nya idéer samt att 
få människor från politik, akademi och näringsliv att 
mötas och diskutera lösningar på de bostadsrelaterade 
problem som finns idag.

Under Moa Anderssons år som verksamhetsledare 
initierade Boinstitutet forskning, tog fram rapporter, in-
formationsfilmer, arrangerade rundabordssamtal, semi-
narier och studieresor, samt delade ut det uppmärk-
sammade Bopriset (som 2020 pausades på grund av 
covid-19). 2020 genomförde också Boinstitutet Digi-
tala Almedalen, där Suzan Amin från Sveafastigheter 
var med och talade om Hydran i Västerås.

Under en tre dagars hållbarhetskonferens arrange-
rad av Stockholms stad stötte hon på Sveafastig heter 
på närmare håll för första gången. En av bolagets 
nyckelpersoner, Harry McNeil, talade om företagets 
hållbarhetsarbete.

– Den enda person jag mejlade mig själv om att min-
nas från de dagarna var Harry. Jag blev väldigt nyfiken 
på Sveafastigheter.

 Den kanske viktigaste anledningen till varför hon 
nu går över till Sveafastigheter är just företagets håll-
barhetsarbete.

– De känns som den perfekta mixen mellan hållbar-
het, entreprenörskap och helhetstänk. De är på tårna 
och framåt samtidigt som de arbetar långsiktigt och 
inkluderande. Och de är så genuina när det kommer till 
innovation och hållbarhet. Det verkligen lyser i ögonen 
när de talar om det.
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RUDBECKIA. Kollektivboendet Rudbeckia byggs färdigt 2021 i 
Uppsala. Samtliga boende har egna lägenheter men huset har 
en inbjudande entrévåning som rymmer storkök för gemen-
sam matlagning, matsal, hobbyrum, gemensamt vardagsrum 
samt tvättstuga. Lägenheterna i kollektivboendet är vanliga, 
kompakta, lägenheter som inrymmer både kök och badrum. 
Hyres gästen i dessa betalar hyra dels för sin egen lägenhet och 
även för en del av de gemensamma ytorna. Huset är ritat av 
Belatchew Arkitekter och drivs av en kollektivförening som varit 
med från början och som under hela processen varit delaktiga i 
planeringen av huset. De boende i kollektivboendet har tillgång 
till en trädgårdsterrass och uterum belägna på taket. Fasaden 
består av trä och betong. På rudbeckiakollektivhus.se går det 
att läsa mer och bli intressemedlem. Bredvid bygger Sveafastig-
heter Murgrönan, ett vanligt hyreshus med 33 lägenheter.



Kapitel 5

Kommun i  
fokus: Nacka



Sveafastigheter har sex pågående projekt av väldigt olika 
karaktär och storlek i Nacka, varav några är bolagets 
absolut största projekt hittills. Flera av företagets 
medarbetare bor i kommunen och även dess huvudkontor 
ligger där. Banden till kommunen är med andra ord 
starka. I Nacka pågår projektet »Centrala Nacka«, det 
största stadsbyggnadsprojektet någonsin i kommunen. 
Sveafastigheter har fått förtroendet att utveckla två av de 
viktigaste komponenterna i jätteprojektet, Prisman och 
kvarteret och karaktärsbyggnaden Discus. 
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Nacka kommun

Nacka bygger  
stadskärna

Nacka är en kommun i ständig förändring som  
under historien haft flera olika identiteter. Nu 

är kommunen återigen mitt i en utvecklingsfas. 
I centrala Nacka pågår det största lokala 

stadsutvecklingsprojektet någonsin.

I samband med att Stockholms tunnelbanas blå linje sträcks ut till och in i Nacka 
med tre stationer ska en stadskärna byggas, mängder med bostäder uppföras 
och jobb skapas. Och vad som hittills varit öar av bebyggelse ska byggas samman 
till en enhet. På Sicklaön ska helt enkelt stad bli till.

På 1800-talets senare del uppstod tätorter kring de fabriker som flyttade 
från Stockholm och ut i Nacka. Bebyggelsen bestod av ömsom villakvarter och 
arbetar bostäder. Från 1900-talets mitt dominerade flerfamiljshus det som bygg-
des. De senaste decennierna har Nackas urbana struktur varit relativt oklar. På 
1950-talet anlades Finntorp centrum med planen att bli kommunens kommersiella 
centrum men den förverkligades aldrig. Nacka Forum byggdes på 1980-talet ett 
stenkast från kommunhuset och platsen är central i kommunen. Men någon stads-
kärna har inte funnits. Små centrum strösslade över kommunen sammanbundna 
av landsväg och/eller motorväg och busstrafik har skapat ett jämnt fördelat nät 
av mindre samlingspunkter men inget tydligt centrum, ingen tydlig huvudort  
har funnits.

Det ska det nu bli ändring på. 2014 tecknade Nacka kommun avtal med Stock-
holm stad om de tre tunnelbanestationerna. I samma veva togs beslutet om att 
bygga stad. 13 000 bostäder ska byggas och stadskvarter ska skapas. Närheten 
till naturen ska användas och områdets gröna delar ska inkorporeras i bebyggel-
sen. Nacka kommun kallar sitt projekt naturbant.
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Mats Gerdau

»Sveafastigheter är en 
nyfiken och hungrig aktör«

Intill stadshuset i Nacka ska en stadskärna  
skapas. Kommunstyrelsens ordförande  

Mats Gerdau om varför Sveafastigheter är  
en av nyckelspelarna i projektet.

– Många kommuner ska göra allt själva. Det är inte vår 
melodi. Vi vill jobba med utomstående aktörer och vi 
vill jobba med de bästa, de som har unika idéer och 
starkt engagemang. Det är så vi kan göra det bästa 
för Nacka, säger Mats Gerdau, kommunstyrelsens 
ordförande (M).

Nacka har länge satsat hårt på sina skolor, att kunna 
erbjuda alla barn och ungdomar en bra utbildning är ett 
av kommunens absolut främsta fokus. Målet är att ha 
landets bästa skolor. En av kommunens taktiker för att 
nå det målet har varit att jobba med dom bästa aktörer 
som finns på området.

– De bästa ska vara med och utveckla våra skolor. 
På samma sätt tänker vi med stadsbyggare. Vi vill få 
hit de bästa aktörerna.

Sveafastigheter har sex pågående projekt i Nacka 
(mer om dem går att läsa på kommande sidor) som 
alla är av väldigt olika karaktär. Det är allt från Discus, 
det mest spektakulära fastighetsprojektet i Nacka i 
modern tid, till ett litet projekt med 30 lägenheter i en 
skogsglänta i Älta.

– Sveafastigheter har förmågan att utföra olika pro-
jekt på olika platser. De är lyhörda. Det är inte bara ett 
koncept som gäller för dem utan de anpassar vad de 
gör till olika kontexter och miljöer. Det är viktigt för 
oss. Det ska se olika ut i Nacka. Allt ska inte vara lika-
dant utan det ska variera i höjd, form och färg. Det 

tror jag Sveafastigheter är inställda på också, säger 
Mats Gerdau.

För dryga fem år sedan hamnade en rendering på 
ett lika imponerande som enormt bostadsprojekt som 
Belatchew Arkitekter ritat hos de ansvariga i Nacka 
kommun.

– »Tänk om det hade kunnat byggas i Nacka?« sa vi 
då, berättar Mats Gerdau.

Discus, som projektet heter, är ett helt kvarter med 
cirka 450 lägenheter. Den högsta delen är 30 våningar 
hög och har en karaktäristisk siluett skapad av de run-
da balkonger som löper runt hela huskroppen.

– Vi behövde en stabil, seriös fastighetsägare att 
kroka arm med för att kunna uppföra projektet och 
då fanns Sveafastigheter där. Projektet ligger några år 
bort i tiden men vi ser verkligen fram emot det.

I stadsbyggnadsprojektet Centrala Nacka bygger 
Sveafastigheter i skrivande stund projektet Prisman 
(inflytt våren 2021), områdets enda hyreslägenhe-
ter. Prisman byggs med stort hållbarhetsfokus med 
sedumtak och solceller.

– Sveafastigheter är en nyfiken och hungrig aktör 
som också känns modig. De jobbar brett och gör både 
enorma profilprojekt och mindre byggen. Sveafastig-
heter är en långsiktig samarbetspartner för Nacka 
kommun, säger Mats Gerdau.
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DISCUS. Bland de mer spektakulära projekten som Sveafastig-
heter har på gång finner vi Discus: ett enormt bostadskvarter 
med cirka 450 lägenheter som ska byggas i centrala Nacka. En 
del av karaktärsbygget är ett stort höghus med cirka 30 våningar 
som pryds av rundade balkonger.

Discus är utformat för att vara arkitektoniskt spektakulärt utan 
att bli för komplicerat eller för dyrt att faktiskt uppföra. Huset har 
en rund form men själva huskroppen är fyrkantig vilket gör att 
själva byggprocessen inte kompliceras. Istället är det balkong-
erna som löper runt hela kroppen som är rundade vilket skapar 
den uppseendeväckande formen. Huset har redan vunnit flera 
internationella arkitekturpriser.

– Discus är en symbol för det vi vill skapa här i Nacka: större 
variation och större kontraster, säger Katarina Wåhlin Alm, stads-
utvecklingsdirektör i Nacka kommun.



PRISMAN. Bygget började under 2020 och det blir inflytt 2022. 
Projektet ligger i Nacka, precis intill kommunhuset och Nacka 
Forum, och är en del av kommunens jättesatsning att uppföra 
ett helt nytt bostadsområde och att bygga stadsmiljö.

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

Projektet består av 174 lägenheter, varav 48 stycken är trygg-
hetsbostäder och 12 stycken är LSS- enheter. Det finns ett stort 
garage där samtliga platser har laddmöjligheter för elbilar. På 
markplan finns det över 2 000 kvadratmeter lokalyta och på 
insidan ligger en kvartersgård. 

Diagonalt över hela projektet går den skiljelinje som var ett krav 
för markanvisningen, på den ena sidan linjen görs allt av Kirsh + 
Dereka Arkitekter och på den andra sidan står Urban  Design för 
gestaltningsarbetet. Växtlighet och grönska är ett viktigt inslag 
i kvarteret. Halva takytan täcks av ett levande sedumtak och 
över en av fasaderna kommer murgröna att växa på nätliknande 
strukturer. 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, säger 
Viktor Gärde.
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SARVTRÄSK. Sveafastigheter är med och expanderar Orminge 
centrum. På en tomt utmed Mensättravägen ska ett fler-
bostadshus med 118 hyresrätter samt lokaler byggas. Huset 
kommer att ligga precis intill Sarvträsk, ett stenkast från  Orminge 
centrum. Huset, som är ritat av Urban Design, är planerat att 
förutom vanliga hyresrätter även ha trygghetsbostäder och på 
bottenvåningen kommer ett cykelcafé öppna. Gården delas 
med Rikshem som kommer att uppföra ett vårdboende om cirka  
50–70 vårdbostäder. Projektets detaljplan beräknas vara klar 
 under slutet av 2021 och planerad byggstart är 2022. Inflytt 
plane ras ske under 2024.
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BJÖRNVÄGEN.  Precis innan julledigheterna 2020 byggdes 
gruppbostaden Björnvägen färdigt åt kommunen, tre år efter 
att Sveafastigheter vann projektet i en offentlig upphandling. 
Enplansvillan uppförd i trä har sex stycken lägenheter och en 
stor gemensamhetsyta i mitten.

– De sex lägenheterna, fyra på ena sidan och två på den 
andra, har alla ingång mot den gemensamma ytan. Tanken är 
att skapa samvaro och gemenskap och en trygg kärna i  mitten 
med det större köket. Där kan de boende träffas, umgås, ut-
föra aktiviteter, titta på tv, säger Suzan Amin, projektchef på 
Sveafastigheter.

Projektet är beläget 1,9 km från Älta centrum där det finns 
buti ker, restauranger, apotek och vårdcentral. Det populära 
Flaten badet ligger bara en kilometer därifrån. Precis intill grupp-
bostaden finns ett vackert skogsparti. Fasaden består av en 
träpanel i brunsvart kulör och taken täcks av ört-sedummatta 
och svart plåt. Materialvalen har gjorts för att huset ska sam-
spela med och smälta in i den omgivande naturmarken. Samtliga 
lägenheter har en egen liten uteplats. De första hyresgästerna 
flyttade in i februari 2021.
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APELVÄGEN. På Apelvägen i Älta har 30 stycken hyreslägen-
heter färdigställts under 2020. Den 1 november flyttade de första 
hyresgästerna in i det speciella uthyrningskonceptet som kall-
las »kompislägenheter«. Lägenheterna är byggda för att på ett 
optimalt sätt kunna delas av två personer med två sovrum och 
ett gemensamt vardagsrum och kök. Alla de 30 lägenheterna 
är identiskt utformade treor på 51 kvadratmeter.

– Tvåvåningshusen ligger mellan ett skogsparti på ena sidan 
och ett villaområde på andra. En av tankarna med  husen är att 
tillföra ett nytt element i form av en ny boendeform i ett bygg-
nadsmässigt homogent område, säger Suzan Amin, projekt chef 
på Sveafastigheter.

Husen har mörk träpanel i olika nyanser. På två av de tre hus-
kropparna ligger sedumtak som harmonierar med den omkring-
liggande skogen och klipporna som reser sig upp mot växtlig-
heten på bakgården. 



GAMLA LANDSVÄGEN. Sveafastigheter har i samarbete med Kirsh 
+ Dereka Arkitekter utvecklat ett förslag för utveckling av 71 
mindre hyreslägenheter samt en gruppbostad om tio lägen-
heter utmed Gamla Landsvägen i stadsdelen Ektorp i Nacka. 
Hyreslägenheterna kommer i huvudsak att utgöras av yteffektiva 
två- och trerumslägenheter. Hyresgästerna kommer att erbjudas 
tillgång till cykelpool med bland annat lådcyklar, elcyklar och 
repa rationsverkstad.

– Vi vill utveckla bostäder där vi vill uppmuntra våra hyres-
gästers möjligheter att göra hållbara val, som att använda gång, 
cykel och kollektivtrafik som de mest naturliga sätten att förflytta 
sig säger Lars Gärde, grundare och affärsutvecklingschef på 
Sveafastigheter.

Husen, med solceller på tak och fasader i trä, tegel och puts, 
kommer att samspela väl med nuvarande bebyggelse i om rådet. 
Preliminär byggstart beräknas bli i slutet av 2021. Utöver de 71 
hyreslägenheterna kommer även en integrerad grupp bostad att 
byggas. 

– Gruppbostaden innehåller tio lägenheter och är mycket 
efter längtad här i Nacka. Det är en glädje att äntligen kunna 
erbjuda de som behöver den här typen av lägenheter ett bra 
alternativ inom kommunens gränser, säger Helene Skantze, 
social nämndens ordförande i Nacka.





Kapitel 6

Utveckling



Sveafastigheter är i ständig utveckling och ett 
i företagets själ inbyggt mål är att ständigt förnya 
sig. För att kunna vara öppen för förändring och 
organisatorisk evolution krävs upptäckarlusta 
och nyfikenhet, att nya idéer söks, hittas, 
välkomnas, provas. Och sedan antas om de visar 
sig bra, överges om de inte passar.



Cykelkungen

Fullt fokus på cykling 
i Sveafastigheters 
senaste hus 

Cykelverkstad, cykelgym, lånecyklar. 
Cykelkungen är ett helt hyreshus byggt med 
fokus på … cykeln. Under vintern 2020 var 
det inflytt i Sveafastigheters nya hus, ett av 
få i Sverige som tillåtits bygga med Ptal 0.
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Det stora hyreshuset Cykelkungen är byggt i Uppsala-
området Östra Sala backe. Det är vitt med gröna de-
taljer. Taket, klätt i solceller och sedum, är ojämnt ut-
format och uppdelat i spetsiga segment, lite som på 
gamla fabriker. Husets 99 lägenheter finns i många oli-
ka storlekar. Från små ettor till större etagelägen heter 
högst upp under taket till rymliga town house-inspire-
rade tvåvåningslägenheter längst ned i gatunivå som 
alla har egen ingång mot gatan. Enligt husets arkitekt 
Cord Siegel är det viktigt att eftersträva mer indivi-
duella hyresrätter, större mångfald i planlösningarna, 
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, säger Cord Siegel.

Det var han som lyckades förhandla sig fram till att 
huset skulle få byggas helt utan parkeringsplatser. Eller 
det finns två stycken: på dem står två bilpoolsbilar 
som alla hyresgäster i huset får tillgång till under fem 

år på bekostnad av Sveafastigheter. Men fullt fokus 
är på cykling.

Huset har utvecklats i samarbete med cykelentusi-
aster för att se till att optimera fastigheten för de som 
är cykelburna. Förutom att det i huset finns hundratals 
cykelparkeringsplatser, både inomhus och under tak 
utomhus, har huset en rad speciallösningar. Det finns 
en utrustad verkstad där de boende kan tvätta, meka 
med och laga sina cyklar. Det finns ett gym som både 
har klassiska träningsredskap men även mer cykel-
specifika lösningar. Till exempel finns det två tränings-
cyklar med tillhörande monitor så att man träna i en 
cykelsimulator. 

– I bottenplan finns även en stor, ljus lokal med sex 
meter i tak. I en del kommer vår förvaltning ha sitt loka-
la Uppsalakontor. Den övriga delen kommer vara en 
gemensamhetslokal med soffor, fåtöljer, kaffemaskin, 
kanske en storbilds-tv med lite Tour de France på. Det 
blir som en samlingspunkt för de boende, säger Per 
Wallgård, fastighetschef på Sveafastigheter.

I lokalen kommer det även att finnas en del pro-
dukter från en närliggande cykelbutik som de boende 
enkelt kan köpa på plats. I huset kommer det även att 
finnas ett tiotal lånecyklar för de boende, bland annat 
några lådcyklar och flertalet elcyklar.

»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 kopieras 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.« 
Cord Siegel, arkitekt på Hauschild + Siegel
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Föregående uppslag: Cykelkungen har  
Ptal 0, det vill säga inga parkeringsplatser, 
och istället ett stort cykelfokus med bland 
annat verkstad, cykelgym, lånecyklar.

Ovan: Cord Siegel är arkitekten bakom  
Cykelkungen, han har gjort sig ett namn  
på att just rita hus med cykelfokus.
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Effektivisering

Digitalisering en  
nödvändighet under  

pandemin

2019 lanserade Sveafastigheter den digitala boende 
 tjänsten Avy. Tidpunkten kunde inte ha varit bättre.

Under 2019 introducerade Sveafastigheter Avy – ett 
digitalt verktyg som genom sin tekniska plattform och 
boendeapp möjliggjort effektiviseringar av befintliga 
verksamhetsprocesser inom ekonomisk och teknisk 
förvaltning samt haft en stor inverkan på hur Sveafast-
igheter kunnat möta sina kunder.

Avys tjänst för modern boendeförvaltning blev 
snabbt populär hos såväl medarbetare som boende. 
Men exakt hur lägligt appen introducerades anade 
ändå ingen. 

2020 visade sig vara året då ett digitalt verktyg 
verkligen skulle komma väl till pass. När pandemin 
lamslog världen innebar Avy att Sveafastigheter var 
rustade för att tackla de förändrade förutsättningarna. 
Inte bara ställdes förvaltningen inför stora utmaning-
ar när medarbetare inte kunde möta sina kunder på 
samma sätt som innan, dessutom behövde det stuvas 
om i hur arbetet på kontoren kunde ske för att skydda 
de anställda. 

– Några exempel på hur vi snabbt och flexibelt kun-
de möta den nya verkligheten är till att börja med en 
minskad pappershantering med 95 procent, säger Per 
Wallgård, fastighetschef på Sveafastigheter. 

Under det gångna året har mer än 79 procent av 
Sveafastigheters kunder anslutit sig till Avy och drygt 
60 procent av alla hyresgäster har börjat betala hyran 
digitalt genom tjänsten. Det har gjort det lättare för 
Sveafastigheters medarbetare att sköta tidigare ana-
logt administrativt arbete digitalt.

– Vi kunde ytterligare effektivisera våra rutiner ge-
nom mindre spring i trapphus och istället har vi kunnat 

nå hyresgäster dygnet runt med digital kommunikation. 
95 procent av alla app-användare nås av vår kommuni-
kation som självklart varit en stor prioritet under dessa 
tider, fortsätter Per Wallgård.

En revolutionerande händelse var när Sveafastig-
heter insåg att grannsolidariteten snabbt skalades upp 
i och med pandemin. Trapphusen fylldes med lappar 
om grannar som ville ha eller erbjöd hjälp med alltifrån 
inhandling av mat och medicin till hund- eller barn-
passning. En konstruktiv dialog fördes med Avy som 
på några veckor hjälpte Sveafastigheter att lansera ett 
effektivare sätt att koppla ihop grannarna – digitalt. 
Nu krävdes bara ett knapptryck och appen matchade 
volontärer med behövande.

Sveafastigheter jobbar löpande med datainsamling 
och med Avy som plattform för digital innovation ses 
det ständigt över vad som kan göras smartare och hur 
kunder kan bemötas bättre. Felanmälan med foto och 
kundundersökning via appen är två ytterligare viktiga 
funktioner som släppts under året som gått. 

– Härnäst ligger fokus på att starkt öka tillgänglig-
heten för  service och handel till våra hus där vi som 
fastighets ägare både vet vad våra kunder vill ha och 
kan leverera det till dem på ett konkurrenskraftigt sätt. 
Det har varit väldigt givande för oss att ha tillgång till 
ett digitalt verktyg och dessutom att ha en partner som 
kan hjälpa oss att modernisera och förbättra processer 
löpande. Under rådande omständigheter visade sig 
detta vara ovärderligt och vi har kunnat hantera situa-
tionen tryggare och snabbare än vad vi kunnat annars, 
säger Per Wallgård.
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VATTENMÄTNING. Tillsammans med det svenska proptech-bola-
get Labtrino driver Sveafastigheter ett pilotprojekt med individu-
ell vattenmätning. Labtrino är ett bolag sprunget ur forskning på 
KTH som har utvecklat den smarta vattenmätaren CubicMeter™ 
för flerbostadshus. Till skillnad från andra vattenmätare monteras 
den på utsidan av rören, vilket eliminerar det mycket kostsamma 
momentet att byta rör vid montering. De studier som gjorts visar 
att konsumtionen minskar med i genomsnitt omkring 30 procent 
vid införande av individuell mätning av vatten.

Hos Sveafastigheter står hållbarhet ständigt högt på agendan 
och alla nya innovativa lösningar för att effektivisera fastigheter 
välkomnas. I projektet Tryffelvägen i Uppsala har smarta vatten-
mätare installerats som även detekterar eventuella läckage.

– Vi är stolta över att kunna ligga i framkant i omställningen till 
en mer hållbar förvaltning och på så sätt även främja svenska 
innovationer, säger Per Wallgård, fastighetschef på Sveafastig-
heter.





Kapitel 7

Index



Sveafastigheter förvaltar, bygger eller ska bygga 
fastigheter i 19 kommuner. 1 289 lägenheter finns 
i förvaltning i dagsläget och över 6 300 lägenheter 
finns i projektportföljen. På kommande sidor följer 
ett index över Sveafastigheters samtliga projekt 
och fastigheter.



Stockholm

Barnbo
Antal lägenheter: 38 st
Area: 2 054 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
51 m2

Byggstart: 2023
Inflyttning: 2024
Arkitekt: White Arkitekter

Stockholm

Flora
Antal lägenheter: 37 st
Area: 1 800 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
49 m2

Byggstart: 2019
Inflyttning: 2020
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Stockholm

Bromsten
Antal lägenheter: 264 st
Area: 16 518 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
61 m2

Byggstart: 2024
Inflyttning: 2026
Arkitekt: White Arkitekter

Stockholm

Aspudden
Antal lägenheter: 37 st
Area: 1 781 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
48 m2

Byggstart: 2022
Inflyttning: 2024
Arkitekt: Belatchew Arkitekter



Stockholm

Hagsätra Hubb
Antal lägenheter: 151 st
Area: 5 669 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
33 m2

Byggstart: 2022
Inflyttning: 2024
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Stockholm

Hanstavägen
Antal lägenheter: 165 st
Area: 10 100 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
58 m2

Byggstart: 2024
Inflyttning: 2026
Arkitekt: White Arkitekter

Stockholm

Hagsätra Junior
Antal lägenheter: 139 st
Area: 6 219 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
44 m2

Byggstart: 2022
Inflyttning: 2024
Arkitekt: Ettelva Arkitekter

Stockholm

Medsolsbacken
Antal lägenheter: 47 st
Area: 2 177 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
46 m2

Byggstart: 2023
Inflyttning: 2025
Arkitekt: Belatchew Arkitekter



Stockholm

Mälaräng
Antal lägenheter: 137 st
Area: 8 719 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
55 m2

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

Stockholm

Nytorps gärde
Antal lägenheter: 296 st
Area: 18 160 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
57 m2

Byggstart: 2023
Inflyttning: 2025
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Stockholm

Nytorps gärde
Antal lägenheter: 40 st
Area: 2 100 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
50 m2

Byggstart: 2023
Inflyttning: 2025
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Stockholm

Sjöstadshöjden
Antal lägenheter: 131 st
Area: 9 246 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
68 m2

Byggstart: 2026
Inflyttning: 2028
Arkitekt: White Arkitekter



Stockholm

Sothönan
Antal lägenheter: 31 st
Area: 1 731 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
56 m2

Byggstart: 2022
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Stockholm

Sågverksgatan
Antal lägenheter: 118 st
Area: 5 372 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
46 m2

Byggstart: 2023
Inflyttning: 2025
Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter

Stockholm

Östberga
Antal lägenheter: 136 st
Area: 13 712 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
90 m2

Byggstart: 2025
Inflyttning: 2017
Arkitekt: Urban Design

Bromma

Riksby
Antal lägenheter: 221 st
Area: 11 032 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
48 m2

Byggstart: 2024
Inflyttning: 2027
Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter 



Nacka

Prisman
Antal lägenheter: 174 st
Area: 12 221 m2

Snittstorlek, lägenhet: 58 m2

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

Nacka

Gamla 
Landsvägen
Antal lägenheter: 81 st
Area: 3 640 m2

Snittstorlek, lägenhet: 44 m2

Byggstart: 2022
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter

Nacka

Discus
Antal lägenheter: 457 st
Area: 30 526 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
60 m2

Byggstart: 2026
Inflyttning: 2028
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Haninge

Jordbro
Antal lägenheter: 479 st
Area: 29 114 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
59 m2

Byggstart: 2021
Inflyttning: 2023–2025
Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter



Nacka

Sarvträsk
Antal lägenheter: 118 st
Area: 7 223 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
61 m2

Byggstart: 2023
Inflyttning: 2025
Arkitekt: Urban Design

Salem

Södra Hallsta
Antal lägenheter: 216 st
Area: 12 160 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
56 m2

Byggstart: 2023
Inflyttning: 2025
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Skarpnäck

Skarpnäck
Antal lägenheter: 58 st
Area: 5 313 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
92 m2

Byggår: 1990

Tyresö

Kv Amaryllis
Antal lägenheter: 222 st
Area: 12 968 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
58 m2

Arkitekt: Link Arkitektur



Vaxholm

Prästgården
Antal lägenheter: 38 st
Area: 2 093 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
47 m2

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

Vallentuna

Kristineberg
Antal lägenheter: 174 st
Area: 9 785 m2

Snittstorlek, lägenhet: 52 m2

Byggstart: 2022
Inflyttning: 2025
Arkitekt: Kjellgren Kaminsky  
Architecture

Upplands Väsby

Drabanten
Antal lägenheter: 157 st
Area: 12 111 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
77 m2

Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter

Tyresö

Wättinge
Antal lägenheter: 301 st
Area: 13 366 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
44 m2

Byggstart: 2022
Inflyttning: 2026
Arkitekt: Belatchew Arkitekter



Älta

Björnvägen
Antal lägenheter: 6 st
Area: 412 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
38 m2

Byggstart: 2019
Inflyttning: 2020
Arkitekt: Link Arkitektur

Älta

Apelvägen
Antal lägenheter: 30 st
Area: 1 530 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
51 m2

Byggstart: 2019
Inflyttning: 2020
Arkitekt: Link Arkitektur

Enköping

Enköping
(Gångsta 2:2, Tillinge
Hummelsta 3:7, Tillinge 
Myrby 3:15)

Antal lägenheter: 138 st
Area: 11 912 m2

Snittstorlek, lägenhet: 86 m2

Enköping

Kv Fruängen 
1 & 2
Antal lägenheter: 177 st
Area: 12 877 m2

Snittstorlek, lägenhet: 68 m2

Byggstart: 2020
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Voten Arkitekter



Flen

Gårdsjö Strand
Antal lägenheter: 269 st
Area: 14 706 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
49 m2

Byggstart: 2022
Inflyttning: 2024
Arkitekt: White Arkitekter

Enköping

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

Snittstorlek, lägenhet:  
60 m2

Byggstart: 2017
Inflyttning: 2019
Arkitekt: Voten Arkitekter

Uppsala

Cykelkungen
Antal lägenheter: 99 st
Area: 6 902 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
61 m2

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

Norrtälje

Rimbo
Antal lägenheter: 271 st
Area: 19 589 m2

Byggår: 1964–1966 



Uppsala

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

Snittstorlek, lägenhet:  
65 m2

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

Uppsala

Svanen
Antal lägenheter: 58 st
Area: 2 568 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
42 m2

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

Uppsala

Rudbeckia
Antal lägenheter: 75 st
Area: 4 337 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
58 m2

Byggstart: 2020
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Uppsala

Ulleråker
Antal lägenheter: 159 st
Area: 11 221 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
50 m2

Byggstart: 2024
Inflyttning: 2026
Arkitekt: Belatchew Arkitekter



Västerås

Focken
Antal lägenheter: 196 st
Area: 12 644 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
65 m2

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

Västerås

Najaden
Antal lägenheter: 97 st
Area: 5 308 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
55 m2

Byggstart: 2021
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter

Västerås

Hydran
Antal lägenheter: 96 st
Area: 4 403 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
44 m2

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

Uppsala

Östra Sala Backe
etapp 3
Antal lägenheter: 93 st
Area: 5 630 m2

Snittstorlek, lägenhet: 60 m2

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



Västerås

Neptun
Antal lägenheter: 121 st
Area: 6 974 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
57 m2

Byggstart: 2016
Inflyttning: 2018
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter

Helsingborg

Helsingborg
(Nunnan 4, Malen 16,  
Pinjen 6, Prästkragen 5)

Antal lägenheter: 60 st
Area: 4 106 m2

Kalmar

Flodhästen
Antal lägenheter: 60 st
Area: 4 700 m2

Byggstart: 2019
Inflyttning: 2020

Kalmar

Brf Botanikern
Antal lägenheter: 46 st
Area: 3 493 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
76 m2

Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021



Kalmar

Linnéstaden
Antal lägenheter: 441 st
Area: 26 269 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
60 m2

Landskrona

Landskrona
(Herkules 27, Herkules 30, 
Sten Sture 11)

Antal lägenheter: 43 st

Simrishamn

Österlen
Antal lägenheter: 140 st
Snittstorlek, lägenhet:  
56 m2

Arkitekt: C.F. Møller 
Architects Malmö

Växjö

Dalbo
Antal lägenheter: 480 st
Area: 32 358 m2

Snittstorlek, lägenhet:  
54 m2
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