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SVEAFASTIGHETER HAR
VERKSAMHET I: Enköping,

Flen,
Haninge, Nacka, Salem, Sigtuna,
Stockholm, Tyresö, Upplands
Väsby, Uppsala, Vallentuna,
Vaxholm och Västerås.

1125

1567

Färdigställda lägenheter

Lägenheter i produktion

5 001 7 693
Lägenheter i tidigt skede

Lägenheter totalt

2 442
Kvadratmeter solceller
på färdigställda hus

FÖRORD. Vi är i en människobransch. Vi utvecklar, bygger och förvaltar människors hem
och livsmiljöer långsiktigt med hållbarhetslösningar i framkant. Varför? För att vi är en
del av ett samhällsbygge som både ska tillföra människor trygghet och välmående idag
och över generationer samtidigt som vi ska hålla oss inom gränserna för vad vår planet
klarar av. Det är ett stort ansvar.
Vi vill att de som bor i våra hus och kvarter trivs, känner sig trygga och mår bra. Där
för skapar vi grönskande och sociala bostadsgårdar och gemensamma utrymmen som
takterrasser och gemensamhetslokaler för allt från släktmiddagar till läxläsning. Därför
arbetar vi för att grannar ska vara mer än ett namn på en dörr. Under 2022 kommer vi att
genomföra minst en social grannaktivitet per fastighet.
Våra ansträngningar märks. 2022 har vi tilldelats Kundkristallen för bästa nyproduk
tionsindex i vårt trygghetsboende Hydran i Västerås. Med andra ord har vi Sveriges nöj
daste hyresgäster i nyproduktion. Även vår arkitektur uppskattas. Hösten 2021 tilldelades
vi Uppsala kommuns arkitekturpris för Tryffeln i Uppsala. Det är inte bara ett bevis på att
vi skapar hem med god arkitektonisk kvalitet och trevliga gemensamma ytor, Tryffeln är
också en inspiration för att bygga blandade bostadsområden, så att det finns bostäder
för olika behov och för olika delar av livet.
Att bygga nytt i befintliga bostadsområden och dessutom tillföra nya boendeformer
innebär starka viljor och känslor. Det är en balansgång mellan att vara visionär, proaktiv
och lyhörd. Läs mer om hur ett hus blir till på sida 98.
2021 gick vi från 700 till 1 200 färdigställda lägenheter. Under 2022 väntas 2 100 vara
färdigställda. Trots att vi växer behåller vi vår entreprenöriella anda där vi är på tårna för
att testa nya idéer. Vi pushar vårt hållbarhetsarbete framåt, projekt för projekt. Lärdomar
tas med från föregående projekt och vi tar till oss nya metoder och tekniker kontinuerligt
för att bygga så kvalitativt och hållbart som möjligt. Det har bland annat resulterat i att
vi startat en fullskalig studie i Vallentuna om trä jämfört med betong. Vi ska bygga två
»likadana« hus. Det ena med trästomme, det andra med betongstomme. Vi kommer stu
dera och problematisera de bägge materialens miljöpåverkan i ett helhetsperspektiv, hur
arbetsmiljön på respektive byggarbetsplats är och hur hyresgäster trivs i de olika husen.
Självklart delar vi med oss av resultaten.
Jag vill rikta ett varmt tack till alla medarbetare på Sveafastigheter och våra sam
arbetspartners för allt dedikerat arbete under 2021. Jag ser fram emot att tillsammans
fortsätta utveckla, bygga och förvalta hem med omtanke om människor, klimatet och
framtida generationer.

Viktor Mandel, vd Sveafastigheter
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Kapitel 1

Nyheter

Sveafastigheter har så klart genomgått stora
förändringar under åren sedan företaget bildades,
men har alltid vilat på ett antal bestående grund
valar. Organisationen har ett starkt fokus på
människor. Sveafastigheter bygger för de som ska
bo i husen, förvaltar för sina hyresgästers bästa
och strävar som arbetsplats efter ett varmt och
hjälpsamt klimat. Hållbarhet, både social såväl
som miljömässig, har ständigt funnits i företagets
kärna och likaså ett driv efter att utvecklas och
driva utveckling. Samtliga av dessa grundvalar
speglas i innehållet i detta kapitel.

Raza Hassan

»Alla känner Raza«
Det viktigaste för att driva ett välmående hus är att hyresgästerna
som bor i det är nöjda. Det är Raza Hassans filosofi. Han är nyanställd
biträdande förvaltare på Sveafastigheter i Uppsala.

När du går runt med Raza Hassan, en gladlynt man i
femtioårsåldern med ett vänligt och direkt men milt
sätt, i hyreshusen där han arbetar stannar han hela
tiden och växlar några ord, drar ett skämt eller följer upp
något tidigare ärende med hyresgästerna han stöter
på. Trots att han bara jobbat några månader för Svea
fastigheter, och är aktiv i flera hus med sammanlagt
flera hundra hyresgäster, tycks han redan känna… alla?
– Jag gillar människor! Och jag har lätt för att kom
municera. Jag respekterar alla och är en öppen per
son, det är grunden, säger han.
Raza Hassan är utbildad el- och maskintekniker vid
högskolan i Diyala i Irak och jobbade länge på Mellan
österns största cementfabrik i Mosul. Men utbildning
en var inte giltig när han med sin familj kom till Sverige
1998. Han började om. Först jobbade han på ett sär
skilt boende och sen som busschaufför medan han
läste ikapp i det svenska skolsystemet. Två ämnen per
termin. Direkt från jobbet till skolan. Småbarn hemma.
Planen var att återigen utbilda sig till el- och maskin
tekniker.
– Det tekniska ligger i vår familj. Det finns mängder
med ingenjörer och arkitekter i familjen.
Men av en slump snubblade han över yrkes
utbildningen fastighetstekniker och bestämde sig för
att ta den vägen. Utbildningen gick galant och han
fick snabbt jobb. Efter att ha jobbat i flera år på olika
positioner och för olika fastighetsbolag hamnade han
våren 2021 hos Sveafastigheter genom ett beman
ningsföretag. I oktober började han sin fasta tjänst.
Han har nu sitt kontor i en hörnlokal på markplan i
Sveafastigheters hus Cykelkungen i Uppsala. Men
jobbar aktivt i flera hus.
– Det viktigaste för ett hus är att de som bor i det
mår bra och är nöjda, säger han.
Han fortsätter och förklarar att nyckeln till att uppnå

det består av främst tre saker från hans sida. Ett: åter
koppling. Att alltid snabbt och tydligt svara på allting
som kommer in. Och två: att ta allting på allvar. Att alltid
lyssna och ta varenda ärende på största allvar.
– Ibland vet jag direkt när någon pratar eller berättar
något om till exempel sin lägenhet att det de beskriver
egentligen inte är ett problem men mitt bemötande är
alltid, varenda gång, exakt samma som om det skulle
vara ett allvarligt bekymmer. Jag tar alla på allvar, alla
måste bli sedda och hörda.
Sist men inte minst tre: praktisk utövning. Att alltid
så snabbt som möjligt försöka fixa det som fixas går.
– Jag hjälper alltid alla jag kan så mycket det bara går!
Rent arbetsuppgiftsmässigt kretsar hans jobb kring
praktiska göromål men den viktigaste biten handlar om
bemötande, kommunikation och sociala färdigheter
menar han. Fastighetsbranschen är en människo
bransch.
– Jag har levt länge nu och upplevt mycket och lärt
mig mycket på vägen om människor och hur vi fungerar.
Sedan 2007 är Raza Hassan fotbollsdomare på
distriktsnivå. Han beskriver det som en skola i kon
flikthantering och att erfarenheterna därifrån är ett plus
i hans yrke. Fotbollsmatcher är kamper och mycket
känslor är inblandade. Att medla mellan människor och
att förklara saker för uppeldade personer ingår i rollen
som domare.
– Jag har lärt mig jättemycket av att vara domare om
hur man hanterar människor, säger han.
Han har även lärt sig av alla hyresgäster han har att
göra med. Han möter dagligen folk i alla åldrar, från alla
möjliga olika bakgrunder.
– Det är ett otroligt utvecklande och roligt jobb.
Jag lär mig hela tiden. Och det är ett viktigt jobb. Med
stort ansvar. Vi är företagets ansikten. Ingen här i huset
känner cheferna för företaget, men alla känner Raza.
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I Vårberg ska projektet Hemort byggas. Konceptet tillför bostäder till
området men också tre riktade insatser för att främja skolframgångar samt för att
göra steget ut på arbetsmarknaden och till en egen bostad enklare.
Hemort börjar med barnen. Det är några år kvar till byggstart men redan hösten
2022 erbjuds barnen i stadsdelsområdet gratis läxhjälp i samarbete med Lillholms
skolan och en organisation som erbjuder läxhjälp för att stärka barns kunskap inom
matte, svenska och engelska.
– Vi på Sveafastigheter bygger platsspecifika bostäder. Det innebär att vi för varje
plats lyssnar in, analyserar och utformar våra bostäder och kvarter för att det ska
bli livsmiljöer där människor trivs och mår bra, och som dessutom är klimatsmarta.
Ofta kompletterar vi även med projekt som svarar på ett behov i området, säger
Viktor Mandel, vd Sveafastigheter.
På bottenplanet skapas rum för den lokala Vårbergshubben. En normvidgande
hub för lokala föreningar inom kultur och samvaro. Hubben är en målpunkt som
genom ett samarbete med organisationen Vakansa och lokala aktörer vidgar ut
budet och skapar en hemvist för fler. För människor mellan 16 och 29 år kommer
det i samverkan med jobbtorget Skärholmen att erbjudas praktikplatser som ett
sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Hemort har utvecklats i samarbete med
White Arkitekter.
– Vårberg är ett fantastiskt område med närhet till såväl natur som service och
kollektivtrafik, dessutom med en stark lokal identitet, säger Robin Rushdi Al-Sálehi,
social hållbarhetsspecialist White Arkitekter och grundare Vakansa.
Sveafastigheter vill också sänka trösklarna för unga vuxna att komma in på
bostadsmarknaden för bostadsrätter. Av de 55 lägenheterna byggs 20–30 stycken
som hyrköpslägenheter, där boende får möjlighet att till ett förutbestämt pris köpa
loss sin bostad inom fem år.
– Det är ett sätt för oss att förenkla för unga vuxna att kunna köpa sin egen
bostad, säger Viktor Mandel.
Precis som alla Sveafastigheters projekt ska Hemort byggas för att certifieras
med minst Miljöbyggnad Silver. Byggstart för Sveafastigheters hus på Vårbergs
vägen beräknas till våren 2025. Husets tak kommer att prydas av sedum för att
öka den biologiska mångfalden och en gemensam takterrass, en plats att umgås
med såväl vänner som grannar.
– Med Hemort hoppas vi stärka både identiteten och de som bor i Vårberg
ytterligare, säger Rebecca Rubin, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.
VÅRBERG.
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Tryffeln

Hyreshus i villabebyggelse tilldelas
Uppsala arkitekturpris
Projektet Tryffeln är två hyreshus byggda mitt i ett villaområde i
Uppsala. Husen är byggda för att skapa mångfald i området och
har lägenheter för allt från singelhushåll till stora familjer. 2021
tilldelades projektet Uppsala kommuns arkitekturpris.
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John Kirsh och Despina Dereka är arkitekterna bakom byrån Kirsh + Dereka Arkitekter som ritat Tryffeln.
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»Sveafastigheter lever upp till vad de lovar,
investerar i välbehövliga bostäder. De har bra
gestaltning, bra kvalitet och bygger på utsatt
tid. I befintliga projekt har de visat att de kan
bygga för den målgrupp vi tänker oss.«
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

Den 26 augusti 2021. Ett lätt regn över Uppsala gör
att de flesta av de som kommit för att se utdelningen
av Uppsala kommuns arkitekturpris samlas under det
skyddande tält som ställts upp på gården framför
prisets vinnare: Sveafastigheters hyreshus Tryffeln.
Projektet består av 71 lägenheter fördelade mellan två
huskroppar med tre våningar vardera.
– Det är nu andra året som vi delar ut arkitekturpriset
och vi i juryn är stolta över att så många intressanta
förslag kommit in. Extra roligt och inspirerande med
årets vinnare är det spännande mötet mellan de nya
bostäderna och det äldre villakvarteret i Norby, säger
Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Upp
sala och jurymedlem.
Området Norby präglas av sin närhet till naturen med
promenadstråk och motionsmöjligheter. I området
finns förskolor, skolor och service. Från Tryffelvägen
är det fem kilometer till centrala Uppsala, som med
fördel tas med cykel eller kollektivtrafik.
– Vi utvärderar och utvecklar oss hela tiden för
att använda de främsta hållbarhetslösningarna i våra
projekt och för att människor ska trivas och må bra.
Det här är ett kvitto på att vi gör rätt och det sporrar
oss att fortsätta ligga i framkant, säger Patrik Schön,
byggchef på Sveafastigheter.
Kirsh + Dereka Arkitekter som ritade husen lade ned
mycket kraft på att få husen att smälta in i den om
kringliggande bebyggelsen och att samtidigt som de
är större lägenhetshus ändå samspela med de mindre
villorna omkring.
De två lägenhetshusen har olika sektioner och är
varierade i sin utformning vilket gör att de ger intrycket
mer av att vara en lång rad mindre hus snarare än två

stora huskroppar. Frånvaron av raka fasader och ett
boxigt uttryck skapar en dynamisk byggnad med ett
mer livfullt uttryck. Husens placering har anpassats
efter stora träd på platsen så att dessa kunnat behållas
och nu skänker charm och dignitet till platsen som
nyutvecklade bostäder och områden ibland saknar.
Lägenheterna har stora balkonger och uteplatser
med västligt läge för att fånga eftermiddags- och
kvällssolen. Balkong- och altanräckena är skarpt gula
vilket mot de svarta väggarna skänker husen ett dis
tinkt utseende. På gården mellan husen finns plante
ringslådor, lekplats och sittgrupper. Garage och cykel
parkering är placerade under husen så att marknivån
kan användas till inbjudande grönytor.
– Vi är glada och hedrade av att få ta emot Uppsala
arkitekturpris. Ett bevis för att vi utvecklar och bygger
bostäder som uppskattas och efterfrågas. Trivsamma
bostäder, gröna ytor och gemenskap har varit ledord
för oss på Tryffelvägen, säger Viktor Mandel, vd Svea
fastigheter.
Sveafastigheter har uppfört flera projekt i Uppsala,
bland annat det uppmärksammade Cykelkungen, och
utsågs under 2020 till ankarbyggherre för området
Östra Sala Backe, etapp 3. Arkitekturpriset 2021 är
ytterligare en länk i ett ständigt växande samarbete
mellan kommunen och organisationen samt ett tecken
på ett väl fungerande samarbete.
– Sveafastigheter lever upp till vad de lovar, inves
terar i välbehövliga bostäder. De har bra gestaltning,
bra kvalitet och bygger på utsatt tid. I befintliga pro
jekt har de visat att de kan bygga för den målgrupp vi
tänker oss, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens
ordförande i Uppsala.
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Uppsala arkitekturpris:
Juryns motivering
De nya bostäderna på Tryffelvägen är skick
ligt infogade i den befintliga villabebyggelsen.
I mänsklig skala och med omsorg i alla detaljer
bildar de en vacker helhet. De nya flerfamiljs
husen samspelar med villorna och ger en va
riation i upplåtelseformer. Husen har varsamt
anpassats till terrängen och de uppväxta trä
den istället för tvärtom.
Huskropparna är uppdelade och varierade och
ger på så sätt intryck av flera sammanbyggda
mindre hus. Gårdsmiljön är väl utformad för
samvaro och lek. De mycket fint studera
de lägenheterna med siktlinjer och fönster i

flera väderstreck samspelar med utemiljön.
Fönsterpartierna kopplar samman inne- och
utemiljön och bidrar till att skapa en trygg miljö
både på gården och på gång- och cykelbanan
utmed husfasaderna. Stora balkonger och ute
platser ger villakvaliteter i lägenheterna.
Till den goda arkitekturen hör också fasader
na med varierad fönstersättning och material
behandling. Det ger liv och rörelse och är en
fest för ögat. De nya husen på Tryffelvägen är en
samtida boplats som inspirerar till den ansvars
fulla uppgiften att bygga nytt i gamla villaområ
den samt agerar som förebild för nya projekt.

Tryffeln är speciellt eftersom det är ett hyreshus insprängt i befintlig villabebyggelse.

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppsala.

Patrik Schön

Byggchefen som älskar att bygga
Sedan våren 2021 är den före detta byggaren Patrik Schön
ansvarig för alla processer inom Sveafastigheters pågående
projekt. Möt företagets nya byggchef.

Anläggningsarbeten, betong, hus, husgrunder, vägar,
badhus, hela bostadsområden. Eller bara att resa en
pergola i trädgården till sommarstugan. Säg något som
Patrik Schön inte har byggt.
– Jag gillar verkligen att bygga och vara kreativ, det
kliar i mig hela tiden med nya idéer, säger han.
Sedan våren 2021 är han byggchef på Sveafastig
heter, en ny roll som tillkommit för att företaget ska
kunna fortsätta växa med bibehållen kvalitet och sam
manhållning.
– Organisationen växer, projekten blir fler, de regula
toriska processerna likaså. För att vi ska kunna fortsätta
ligga i framkant inom innovation och hållbarhet behöver
vi ha en intern resurs som kan stötta, hjälpa till, och
driva de olika processerna. Jag arbetar i tidiga skeden,
mestadels tillsammans med projektcheferna, och sedan
genom hela byggprocessen. Från ritbordet till att skapa
bra kontaktytor med entreprenörer. Jag arbetar även
tillsammans med vår förvaltning och följer upp fastig
heterna efter att vi byggt och lämnat över dem.
Patrik Schön började på Sveafastigheter 2017
och har de senaste åren jobbat som projektchef.
Den lilla, sammansvetsade projektgruppen har varit
intakt s
 edan starten. Inte en enda person har slutat.
Personer har däremot tillkommit. Och så även anta
let p
 rojekt. Projektportföljen har vuxit från cirka 1000
lägenheter i företagets barndom till mellan 6000 och
7000 lägenheter idag.
Gruppen, som Patrik Schön i sin nya roll kommer att
stötta, kommer att behöva växa. Ännu ett halvår in som
byggchef leder han några av sina tidigare projekt, Dra
banten i Upplands Väsby och Fruängen 1 i Enköping.
– Jag kommer inte att ha tid att jobba med så
många egna projekt framöver. Men jag kommer att
följa projektcheferna väldigt nära. Pulsen i den ådran
är en av våra hörnpelare. Jag kommer att se till att
hela teamet fortsätter att jobba tillsammans. För det
behöver jag vara lyhörd och tillgänglig. Och framför

allt – det låter kanske dumt att säga det – men jag
behöver vara mig själv.
Patrik Schön tar med sig byggdammet in i rollen
som byggchef.
– Jag är gammal byggare själv, säger han.
Första jobbet inom branschen var ett sommarjobb på
NCC som 15-åring. Därefter utbildade han sig till kock
innan han återigen klev in genom portarna till bygg
jätten. Där lärde han känna ett bygges alla skeden.
– Min far sade till mig: »Håll dig kvar på en arbetsplats
så länge du kan, då kommer du att se allt!« Han jobbar
också på NCC och går i pension nu. Hans råd gjorde
att jag blev kvar i tolv år. Jag har på nära håll fått se allt
från jungfrulig mark till att det står en färdig stadsdel.
Byggarbetsplatser har en puls som jag verkligen gillar.
När Patrik Schön slutade på NCC hade han gått från
golvet på byggarbetsplatsen till att bli certifierad plats
chef. Med Sveafastigheter kom möjligheten att också
få utlopp för kreativiteten i ett snabbfotat, innovativt
bolag med korta beslutsvägar.
– Nästa steg är att förtydliga våra processer och
göra det enklare för projektcheferna. Vi har väldigt bra
processer idag, men alla vet att en organisation som
växer behöver se över dem hela tiden.
Det egna byggandet får Patrik Schön främst utlopp
för i sommarstugan utanför Enköping, där han tillsam
mans med fru och två bonusbarn, tillbringar stora delar
av sommarhalvåret.
– Jag brukar säga till mina vänner att jag har värl
dens roligaste jobb. Jag är med om att få påverka allt
från städers utveckling till bostäder som människor
ska bo och leva i. Jag är med och påverkar männi
skors vardag. Det är ett otroligt stimulerande och roligt
arbete, säger Patrik Schön.
Med fokus på innovation och hållbarhet vill han
fortsätta hålla Sveafastigheter i branschens framkant.
– Det här är delar vi aldrig får släppa. Det är därför
Sveafastigheter är där vi är idag, säger Patrik Schön.
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Kapitel 2

Seniorboenden

Några av Sveafastigheters mest lyckade,
spektakulära och uppmärksammade projekt
är seniorboenden. Det finns ett enormt och
dessutom växande behov av seniorboenden
i Sverige. Inom Sveafastigheter arbetar flera
personer med ett personligt och genuint intresse
för att både försöka lösa den annalkande krisen
och att utmana och utveckla rådande idéer om
vad ett seniorboende kan vara. Här kan du läsa
om organisationens tankar kring seniorboenden
samt om några av de projekt och koncept som
Sveafastigheter uppfört och jobbar med.

Samhällsbyggande

Så tänker
Sveafastigheter
kring senior
boenden
På Sveafastigheters seniorboenden
fångas eldsjälarna upp för att skapa
mer liv och gemenskap. Sättet att
motverka isolering och ensamhet
för årsrika följer en större trend
inom samhällsbyggandet.
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»Det här är en del i ett paradigmskifte kring
hur samhället tar hand om sina äldre. Det
sociala sammanhanget förlänger människors
livslängd och är något som förenar våra
seniorboenden med andra alternativa
boendeformer, som våra kollektivboenden.«
Lars Gärde, affärsutvecklingschef Sveafastigheter.

Stora gemensamma kök och fler möjligheter att umgås
utanför den egna bostaden är något av det som känne
tecknar Sveafastigheters seniorboenden. Genom att
bygga bort isolering och ensamhet kan människor, inte
minst de med stigande ålder, få möjlighet till mer stöd
under svåra faser i livet, som när en partner går bort,
eller bara till allmänt högre trivsel.
– Det här är en del i ett paradigmskifte kring hur
samhället tar hand om sina äldre. Det sociala samman
hanget förlänger människors livslängd och är något
som förenar våra seniorboenden med andra alternativa
boendeformer, som våra kollektivboenden, säger Lars
Gärde, affärsutvecklingschef på Sveafastigheter.
Totalt har Sveafastigheter färdigställt tre seniorboen
den med totalt cirka 250 lägenheter i Västerås, Uppsala
och Upplands Väsby. Fler seniorlägenheter planeras

eller är i produktion, bland annat 28 stycken i centrala
Nacka (kvarteret Prisman), samt ett 150-tal lägenheter
vid Sockenplan och Stureby i Stockholm.
– Varje plats har sina behov. Ålderssammansättning
en ser olika ut där vi bygger och då blir seniorbostäder
en självklarhet i den mixen som vi erbjuder, säger Lars
Gärde.
Det projekt som kommit längst är Hydran i Västerås.
Där skedde inflyttningen i 96 seniorbostäder mitt
under den pågående pandemin, något som ställde
helt nya krav på organisationen. Och många av de som
skulle flytta in konfronterades med digitala visningar
och rigida hygienkoncept.
– Det var en utmaning, men det gick bra, säger Lars
Gärde.
Idag driver Sveafastigheter boendet med hjälp av
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Lars Gärde är affärsutvecklingschef
på Sveafastigheter.

I Upplands Väsby har Sveafastigheter tillsammans med
Silver Life byggt trygghetsboendet Drabanten.

Några av de boende i trygghetsboendet Hydran i Västerås tar en
stund i solen under en fikastund anordnad av husets trygghetsvärd.
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I projektet Prisman byggs ett äldreboende med 50 platser.

bovärden Desiré, vars uppgift bland annat är att fånga
upp de intressen som finns hos de äldre för att skapa
en skräddarsydd och mer livlig gemenskap.
– Desiré fångar upp de eldsjälar som bor där, som
kan samla likasinnade och uppmuntra till deltagan
de. Det kan vara allt från filmkavalkad och bokcirkel
till gympa och promenader där man också har med
sig något varmt att dricka. Våra trivselmätningar visar
att det är enormt uppskattat, säger Lars Gärde och
fortsätter:
– Det här är ett koncept som vi är väldigt stolta över
och som vi kommer att använda som mönster när vi
bygger i Uppsala och vid Sockenplan i Stockholm.
I traditionella senior- eller trygghetsboenden är de
gemensamma ytorna ofta begränsade. Men i både
Hydran och Drabanten, ett annat av Sveafastigheters
seniorboende som drivs av företaget Silver Life i Upp
lands Väsby, är kök och lounge-aktiga samlingsplatser
rejält tilltagna.

– Vi har skapat stora, öppna kökslösningar med
köksö där man kan vara med och laga mat eller bara
umgås. Vi har också en lounge med bord och stor
bilds-tv där man kan samlas för att umgås eller titta
på film, säger Lars Gärde.
Förutsättningarna för att få möjligheten att köpa
en bostadsrätt inom ett av Sveafastigheters senior
boenden, eller chansen att hyra en av hyresrätterna,
är att åtminstone en av de som flyttar in är 65 år eller
äldre. Bakgrunderna varierar, likaså var man befinner
sig i livet.
– Vi tror på att fånga upp och ta tillvara på den
rikedom av erfarenhet som de boende har med sig.
Där finns det mycket att bygga vidare på. Tidigare
har fokus legat mer på själva bostaden och mindre
på innehållet. Att hjälpa pigga seniorer att skapa nya
sociala sammanhang är början på en bredare trend.
Den är Sveafastigheter inte ensamma om att vara en
del av, säger Lars Gärde.
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De boende i trygghetsboen
det Hydran har röstat fram sitt hem som vinnare
av Kundkristallen. Hydran vann priset Årets ny
produktion.
– Det här är så roligt! Jag känner verkligen att
jag gör skillnad med mitt jobb. Att få det bevisat
på det här sättet känns helt fantastiskt, säger
Desiré Haettman, trygghetsvärd i Hydran.
Hydran är ett trygghetsboende där minst en i
hushållet behöver vara 65plus. Boendet ligger
på Öster Mälarstrand i Västerås och är byggt just
för att skapa trygghet och gemenskap mellan
de boende. Desiré Haettman är anställd som
husets egna trygghetsvärd och är den som
gör det lilla extra för huset, själva kittet mellan
de som bor där. Hon finns där för de boende
och lyssnar in, ordnar aktiviteter efter förslag
och kommer med egna initiativ. Under 2021
arrangerades 20 veckors rörelseträning och 18
event, exempelvis midsommarfirande, musik
kvällar och julbak. Hon finns även där för de
boende och hjälper dem med enklare ärenden
och tjänster.
– Jag tror starkt på idén att skapa hem med
gemenskap för att minska ensamheten och ge
människor en tryggare vardag och jag är så stolt
över att få vara en del av det, säger hon.
Kundkristallen ger nu Desiré Haettman ett
kvitto på att hennes närvaro i huset gör skillnad
bland de som bor där och Sveafastigheter får ett
kvitto på att allt arbete som de lagt ner för att
bygga ett hus just för de som bor i det har lönat
sig. Kundkristallen går till Hydran i kategorin Årets
nyproduktion. Utmärkelsen bygger på resultatet
från en enkätundersökning bland hyresgäster,
där Hydrans boende är de som gett högst betyg
inom kategorin nyproduktionsindex.
Kundkristallen delas ut av AktivBo som är
ett datadrivet kunskaps- och plattformsföretag
som bland annat genomför datainsamling från
hyresgäster. En gång om året under Benchmark
Event hyllas de privata och kommunala bostadsoch fastighetsbolagen som av sina hyresgäster
utsetts till de bästa hyresvärdarna.
Hydran är byggt för gemenskap med gene
rösa gemensamma utrymmen både inne och

ute. Det är lite som ett kollektiv. Det finns ett
gemensamt kök och en stor lokal med soff
grupp, tv-hörna, ett litet bibliotek och en större
matsalsdel.
– Det ska vara roligt att bo på Hydran. Filoso
fin bakom de två husen är att de som bor där ska
lära känna varandra och göra saker tillsammans.
Det är byggt för att skapa gemenskap, säger
Suzan Amin, projektchef på Sveafastigheter.
På gården mellan de två huskropparna som
utgör Hydran finns bänkar och bord där de bo
ende kan mötas, fika och äta tillsammans under
sommarhalvåret. Det finns även odlingslådor,
ett stort utomhus-schackspel och lekstockar
där barnbarn på besök kan klättra och leka.
– Vi är väldigt glada och stolta! Kundkristallen
är ett kvitto på att vi skapat, byggt och förvaltar
hem med omtanke om människorna som bor i
Hydran. Det sporrar oss att fortsätta bygga triv
samma och klimatsmarta hem och kvarter där
vårt engagemang sträcker sig utanför husväg
garna, säger Viktor Mandel, vd Sveafastigheter.

KUNDKRISTALLEN.

Desiré Haettman, trygghetsvärd i Hydran.
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Trygghetsboendet Hydran ligger i Västerås, en kort promenad
från Mälarens vatten. De två huskropparna som projektet består av färdig
ställdes 2020 och boendet för 65plus förvaltas nu av Sveafastigheters
egen förvaltningsgren. Hydran är byggt med ett plusenergihus-tänk vilket
innebär att huset, energieffektivt uppfört och med solceller på taket, pro
ducerar mer energi än vad det gör av med. De två husen har träfasad och
mellan dem ligger en gård med odlingslådor, boulebana, sittplatser, utom
hus-schackspel och grillplats. Det finns ett garage under det västra huset
och gården. Husens arkitektur har skapats med syftet att skapa en social,
sammansvetsad plats där grannar känner och bryr sig om varandra. Kravet
för att bo i huset är att minst en i hushållet ska ha fyllt 65 år.
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 be
lysning samt böcker, magasin, en tv och sällskapsspel. 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.
Hydran har anställt en egen trygghetsvärd: Desiré Haettman. Hon funge
rar som en samlande kraft i huset, står för initiativ och anordnar aktiviteter.
Till exempel kan det handla om att bjuda in till kulturkvällar, anordna utflykter,
organisera spelkvällar, styra upp en gemensam matlagning eller en vinterfika
i trädgården. Hon finns också på plats för att hjälpa till med enklare sysslor
och tjänster – kanske en gardin som behöver sättas upp eller några påsar
som behöver bäras ner i källaren.
– Jag har dansat sen jag var nio år gammal och tävlingsdansat i många,
många år. Jag anordnar bland annat gympapass för de boende och de själva
tar egna initiativ till att träffas och hitta på aktiviteter tillsammans. Jag är väl
digt lyhörd för deras önskemål och finns även som en hjälpande hand om de
behöver mig för att få ihop en aktivitet eller utflykt, säger Desiré Haettman.
HYDRAN.
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Vid natursköna Gårdsjöstrand ska Sveafastigheter, som
inlett ett samarbete med Flens kommun, utveckla bostäder och
ett vårdboende. En variation av olika byggnadstyper med punkt
hus och radhus ska uppföras. Solceller på taken och terass
liknande balkonger gör att projektet sticker ut i den befintliga
bebyggelsen. 50 lägenheter och ett vård- och omsorgsboende
med 70 platser byggs i första etappen.
– Vi tycker denna markanvisning är betydelsefull för att den
innehåller stora delar av det vi jobbar med såsom ett viktigt håll
barhetsfokus där vi visar förståelse för platsen samt adderar nya
årsringar, säger Suzan Amin, projektchef på Sveafastigheter.
Äldreboendet som byggs på platsen är uppfört på ett för
tiden okonventionellt sätt och ett forskningsprojekt knutet till
Chalmers tekniska högskola ska studera boendets arkitektur.
– Traditionellt bygger man äldreboenden med lameller eller
vinkelhus idag. Det har vi inte alls gjort. Det är en mittkropp och
från den utgår det som ekrar med olika avdelningar. Lite Hus i
park-känsla skapar förslaget, säger Suzan Amin.
FLEN.
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Drabanten

Seniorboendet som
är Upplands Väsbys
nya landmärke
I Upplands Väsby har Sveafastigheter
byggt färdigt sitt kanske mest spektakulära
projekt någonsin: Drabanten. Tre huskroppar
klädda i guldskimrande tombak. Under januari
2022 flyttade de första hyresgästerna in.
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»Drabanten är en del av centrum, det ska sticka
ut, det ska vara elegant, snyggt på nära håll,
snyggt långt ifrån men det ska också vara
inbjudande och välkomnande.«
Alessandro Ripellino, arkitekt.

– Min man är 80 år och jag är 78. Vi har nyss sålt vårt
hus. Vi kände oss färdiga med att måla om, lägga om
tak, skotta. Nu gör vi det enklare för oss. Vi ska ha det
bekvämt. Om vi vill åka bort nu så låser vi bara dörren
och ger oss iväg. Det är klart att det är skillnad att bo
i hus och att det har massa fördelar, men det Svea
fastigheter och Silver Life erbjuder väger upp, säger
Gunilla Enberg, som flyttade in i Drabanten i januari
tillsammans med sin man Hans.
Drabanten är ett guldskimrande landmärke – ett av
Sveafastigheters mest spektakulära byggen hittills –
som har byggts i centrala Upplands Väsby. Tre hus
kroppar, det högsta 19 våningar, reser sig över köp
centrumet Väsby Centrum intill Blå parken. När solen
ligger på kastas guldskimrande blänk över mark och
hus omkring. Drabanten syns.
– Oj vad det glittrar om det här huset… Visst ser det
pampigt ut! Det ser lite lyxigt ut faktiskt. Jag tycker
det är jättefint, säger Gunilla Enberg.
Alessandro Ripellino heter arkitekten bakom den
speciella designen.

– Det är ett elegant projekt. Den rustifierade ytan,
skapad av vikt tombak, skänker huset en väldigt spe
ciell karaktär. Det är lite som ett italienskt palats, jag
kommer från Italien och tar med mig lite därifrån kan
ske. Drabanten är en del av centrum, det ska sticka ut,
det ska vara elegant, snyggt på nära håll, snyggt långt
ifrån men det ska också vara inbjudande och välkom
nande, säger Alessandro Ripellino, arkitekt.
Drabanten har byggts av Sveafastigheter och be
står av ett äldreboende samt bostadsrätter och hyres
rätter. Bostadsrätterna är öronmärkta för 55plusare och
hyresrätterna är tillgängliga för personer 65 år eller
äldre. Företaget Silver Life driver äldreboendet, men
står även för hela konceptet med egen restaurang,
gym, bastu och bemannad reception som är tillgäng
ligt för alla boende i Drabanten. Tanken är att man runt
pensionsåldern flyttar in i en av hyres- eller bostads
rätterna. Om behov av ytterligare service eller vård
uppkommer senare i livet finns alternativet att flytta
till äldreboendet inom samma byggnad.
Ett viktigt inslag i Drabanten är att hela huset ska
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Guldblänk från Drabantens tombak-klädda fasad.
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»Det är väldigt annorlunda från huset vi bodde i men det
känns väldigt bra«, säger Hans och Gunilla Enberg som är
nyinflyttade i Drabanten.

Från gatan leder en trappa upp till en av Drabantens
tre takaltaner tillgängliga för de boende.

Drabanten är utformat för att vara spektakulärt och synligt men också välkomnande.
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»Inom vården jobbar man inte så
förebyggande, utan mer med att
lappa de som går sönder. Få jobbar till
exempel med att förebygga att äldre
ramlar. Så är det inte hos oss, vi har ett
fokus på att förebygga och stärka.«
Mats Sundbom, tidigare vd på Silver Life.

fungera preventivt för att hålla de som bor där friska.
Boendet förhindrar genom sin utformning och sina
möjligheter både ensamhet och sjukdom.
– Inom vården jobbar man inte så förebyggande,
utan mer med att lappa de som går sönder. Få jobbar
till exempel med att förebygga att äldre ramlar. Så är
det inte hos oss, vi har ett fokus på att förebygga och
stärka, säger Mats Sundbom, tidigare vd på Silver Life.
Gunilla och Hans hade tänkt sig att bo i den villa de
byggde för cirka tio år sedan resten av livet. Därför
byggde de en enplansvilla; om någon hamnade i rull
stol eller fick rullator skulle den fortfarande ha tillgång
till hela huset. Men 2016 fick de höra talas om Draban
ten. De gick på ett informationsmöte och gillade idén
mer och mer. De beslutade sig för att flytta.
– Jag har jobbat inom vården i många år. För mig är
det inget konstigt med döden. Jag är 78 år och min
man är 80 år. Vi flyttar in i Drabanten för att leva vår sista
tid där. Antagligen kommer bara en av oss att finnas

kvar. Det är sällan man dör samma vecka. Det blir fruk
tansvärt men här har vi i alla fall en trygghet och andra
människor, säger Gunilla.
Upplands Väsby växer. Ett stort stadsutvecklings
projekt pågår i kommunen sedan cirka tio år tillbaka.
Som en del av det projektet skapades Väsby Labs, ett
initiativ för att säkra kvaliteten på utvecklingen och
vända upp-och-ner på planeringsprocessen. Initiati
vet fick det internationella priset »Quality Innovation
of the Year«. Väsby Labs är en speciell grupp på pla
neringsavdelningen på kommunen som bland annat
sjösatt ett poängsystem som används i stadsplane
ringen. Strikta krav avgör genom systemet vad som
ges marklov. Och det var det poängsystemet som pro
jektet Drabanten kom som segrare ur när kommunen
ville förnya centrum.
Drabanten består av tre byggnader i en tripptrapp-trull-utformning, som vart och ett har tydli
ga egna egenskaper. Ett lågt, marknära hus som är
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»Vi tycker det är väldigt sympatiskt med
möjigheten att bo på ett attraktivt sätt och att
kunna lägga till tjänster i takt med förändrade
förutsättningar. Det är ett väldigt individuellt,
personligt och mänskligt upplägg som vi länge
velat ha hit till kommunen och som vi nu är
jätteglada för att det finns på plats.«
Oskar Weinmar, kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby.

t rygghetsboendet, mellanhuset består av bostads
rätter och har en ganska djup fasad utformad nästan
som en bokhylla med stora balkonger utmed hela
huset. Och sist men inte minst den skrovliga, höga,
slanka volymen, hyreslägenheterna, beklädd med ett
rustikt utseende skapad av vikta tombakplattor monte
rade över hela huskroppen.
– På två av husens tak finns takträdgårdar med
jättefina utsikter, särskilt spektakulär är den på 19:e
våningen varifrån man ser hela omnejden, och i mit
ten finns en terrass som blir som en upphöjd förläng
ning av Blå parken som husen ligger intill. Där kan de
boende i alla de tre husen träffas och mötas, säger
Alessandro Ripellino.
Företaget Silver Life har varit med från början och
varit delaktiga i utformningen av projektet. Silver Lifes
koncept är att bygga boenden som kan möta ålder
domens alla olika faser. Stort fokus ligger på att bygga

sociala, härliga och aktiva miljöer som helt enkelt håller
människor friskare längre.
– Vi tycker det är väldigt sympatiskt med möjig
heten att bo på ett attraktivt sätt och att kunna lägga till
tjänster i takt med förändrade förutsättningar. Det är ett
väldigt individuellt, personligt och mänskligt upplägg
som vi länge velat ha hit till kommunen och som vi nu är
jätteglada för att det finns på plats, säger Oskar Wein
mar, kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby.
På valborgsmässoafton 1962 träffades Gunilla och
Hans på dansstället Vällingehus i det då nybyggda om
rådet Vällingby. Tre år senare var de gifta. Sen dess har
det »mest bara varit kul« och det roliga fortsätter, som
de säger. Nu börjar vad de kallar deras livs sista kapitel.
Som de valt att leva i Drabanten.
– Vi har varit ihop i sextio år, fått barn, arbetat, bott
i tre olika hus. Det här är avslutet vi har tillsammans.
Det känns jättebra, säger Gunilla.
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Förbipasserande stannar ofta och fotar det spektakulära Drabanten.
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Kapitel 3

Miljö och klimat

Hållbarhet är ett av Sveafastigheters ledord
och målet har alltid varit att inte enbart ha det
som varken just ord eller mål utan som praktik.
Sveafastigheter vill jobba med hållbarhet som
praktik och implementering. Organisationen
testar hela tiden olika sätt i sina byggen för
att förbättra hållbarheten och jobbar ständigt
för att ligga i framkant. Sveafastigheter vill
vara med och leda utvecklingen för att göra
fastighetsbranschen mer hållbar.

HS30

Konkurrenter samlas
för att snabba på
omställningen till en
hållbar bostadsbransch
Omställningen mot hållbarhet går för långsamt. Därför
har Sveafastigheter samlat konkurrenter för att utbyta
idéer och lära av varandra och tillsammans snabba på
omställningen till en hållbar bostadsbransch. HS30,
som initiativet heter, har väckt stort intresse i
Mälardalen och antalet medlemmar har växt snabbt.
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»Det som är speciellt med HS30 är att alla
som är här har operativa funktioner, det är
vd:ar eller hållbarhetschefer. Vi ska kunna
vara snabbfotade, testa en pilot eller vara
med och delta i forskningsprojekt utan långa
beslutskedjor. Det går eftersom de som sitter
på mandaten i organisationerna är här.«
Karin Antin, hållbarhetschef på K2A.

– HS30 är ett hållbarhetsforum som samlar aktörer i
bostadsbranschen för att på ett transparent sätt dela
hållbarhetslösningar, säger Andreas Huss.
Andreas Huss är konsult på RISE, ett statligt forsk
ningsinstitut som samarbetar med universitet och
näringsliv för att gynna innovation och hållbar ut
veckling. Det är även han som leder uppbyggnaden
av HS30. Andreas Huss står utanför ett av konferens
rummen på Sveafastigheters huvudkontor. Nedanför
de stora fönstren breder ett Nacka badande i sol ut
sig och omkring honom rör sig människor från Svea
fastigheter, Einar Mattsson, Samhällsbyggnadsbola
get, Ikano Bostad, Magnolia Bostad och K2A, de sex
fastighetsbolag som tillsammans efter Sveafastig
heters initiativ grundade HS30 (sedan dess har antalet
medlemmar växt till 17 stycken). De flesta som är på
plats sitter på beslutsfattande positioner.
– Det som är speciellt med HS30 är att alla som
är här har operativa funktioner, det är vd:ar eller
hållbarhetschefer. Vi ska kunna vara snabbfotade,
testa en pilot eller vara med och delta i forsknings
projekt utan långa beslutskedjor. Det går eftersom
de som sitter på mandaten i organisationerna är här,
säger Karin Antin, hållbarhetschef på K2A, under en
av dagens pauser.

Forumet, som den här dagen sammanträder för fjär
de gången sedan det grundades, ska vara så praktiskt
inriktat som möjligt. Deltagarna visar upp för varandra
hur de jobbar med hållbarhet, saker som verkligen
fungerar, och så kan de övriga ta efter. Det handlar
om både social och miljömässig hållbarhet. 2021/2022
är ett pilotår för initiativet som bygger på sex olika
tillfällen då representanter från de olika medlems
organisationerna träffas och utbyter idéer. Teman för
träffarna har varit bland annat »Återbruk och cirkulär
materialhantering« och »Betong i en fossilfri framtid«.
Det första mötet hölls den 15 april 2021. Mellan de
längre djupgående träffarna anordnas även föreläs
ningar och studiebesök. Till exempel har ett besök
anordnats i Norra Djurgårdsstaden där deltagarna titta
de på arkitektur, dagvattenlösningar och innovationer
kring sophantering.
Intresset för initiativet var enormt redan från början
och HS30 har tvingats neka intressenter medlemskap
i forumet, dels på grund av bristande hållbarhetsambi
tioner, dels för att det inte fanns utrymme för att växa
så snabbt. Men på lång sikt kan möjligheten att växa
vara större.
– Det är ett väldigt attraktivt koncept. Alla slängde
sig på oss när vi startade det här. Vi blev kontaktade
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Karin Antin, hållbarhetschef på K2A, under ett HS30-sammanträde.
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Marika Dimming, ansvarig för investerarrelationer och hållbarhet på SBB.
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»Vi arbetar nu med att ta fram stretchade
gemensamma mål inom HS30 som
medlemmarna ställer sig bakom. HS30 ska
vara ett hållbarhetsforum som går före, som
utmanar och inspirerar tillsammans.«
Moa Andersson, Sveafastigheter.

ska vara, vilka mål vi har. Vad står HS30 för? Det kom
mer vi gemensamt att ta fram under våren. Vi måste
veta hur vi ska förhålla oss till resten av branschen.
Ska materialtillverkare och konsulter vara med? Ska
vi starta en ekonomisk förening? Ha ett kansli? säger
Andreas Huss.
HS30 är skapat för att åstadkomma riktig förändring
och i strukturen finns skyddsmekaniker mot att dra till
sig aktörer med »green washing«-tendenser. Eventu
ella medlemsorganisationer ska synas ordentligt och
det finns många krav på eventuella medlemmar. Det
ska finnas ett tydligt ledningsengagemang för hållbar
hetsfrågor och ett driv efter att vara med och utveckla
branschen till att bli hållbar, företaget ska ha en hållbar
hetschef som främst arbetar med just det, operativt
aktiv chef ska vara aktiv i HS30:s arbete och det ska
finnas en tydligt kommunicerad hållbarhetsagenda.
Som medlem är aktivitet inom forumet självklart ett
krav. Alla ska ge och få.
I Sverige är vi vana vid att myndigheter sätter reg
ler och genom dem banar väg för till exempel en mer
miljömedveten utveckling. Men när det gäller bygg
branschens omställning är det tvärtom.
– Här ser vi hur det är branschen som går före. Det
börjar dessutom bli så att hållbarhet är affärskritiskt. De
företag som inte ställer om och blir hållbara kommer
nog inte ha någon business om fem eller tio år, säger
Andreas Huss på RISE.

av 60–70 organisationer nästan omedelbart. Det är för
att aktörerna på marknaden ser att det inte finns något
bra initiativ för att kroka arm med varandra och ta sig
an de jätteutmaningar som vi står inför, säger Andreas
Huss på RISE.
HS30 arbetar för att dela kunskap och testa kun
skap. Men forumet har även ett tredje syfte: att sprida
kunskap. Det ska ske externt med såväl kommuner,
myndigheter, forskningsinstitut och akademi som
branschen i stort. Precis som allt annat som HS30 gör
så är syftet att driva hållbarhetsarbetet inom fastig
hetsbranschen framåt i snabbare takt.
– Vi arbetar nu med att ta fram stretchade gemen
samma mål inom HS30 som medlemmarna ställer sig
bakom. HS30 ska vara ett hållbarhetsforum som går
före, som utmanar och inspirerar tillsammans, säger
Moa Andersson på Sveafastigheter.
Exakt vad forumet är och kommer att bli är inte klart
än. Utformandet sker löpande i takt med att medlem
marna samarbetar, diskuterar och tänker. En av grund
tankarna som genomsyrar HS30 är att arbetssättet ska
vara snabbfotat och bygga på praktiskt utförande.
Saker ska provas. Så även vad själva forumet är. Dess
form skapas under resans gång.
– Vi har vuxit snabbt och det för med sig nya ut
maningar. Hur organiserar vi det här? Vilka mål och
strategier ska vi ha? När vi besvarar det kommer det
att ge strukturen. Just nu har vi inte riktigt klart vad vi
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Ny studie

Trä eller betong?
Det är en fråga som fastighetsbranschen ställt sig under många år.
Sveafastigheter ska nu bygga två likadana hus – ett i trä och ett
i betong – för att så utförligt som möjligt kunna studera frågan.

I sydöstra Vallentuna utvecklas det nya bostadsområ
det Kristineberg, nära till centrum men också så natur
nära att det kallas för en friluftsstadsdel. Under våren
2023 kommer Sveafastigheter att påbörja uppförandet
av cirka 190 stycken bostäder. Lägenheterna är för
delade mellan två huskroppar ritade av byrån Kjellgren
Kaminsky Architecture. Husen kommer att vara klara
för inflytt årsskiftet 2024/2025.
– De två husen ser exakt likadana ut och ska byggas
precis samtidigt, på samma plats, i samma klimat men
det ena med betongstomme och det andra med trä
stomme. Vi kommer att kunna göra en fullskalig utvär
dering mellan de två materialen, säger Görel Hällqvist,
affärsområdeschef på Sveafastigheter.
På senare tid har det pratats mycket om träkon
struktion, det finns en pågående trätrend. Och frågan
om betong och trä har dryftats länge inom fastighets
världen. Men det finns inga klara svar. Det är mycket
äpplen och päron som jämförs, enligt Görel Hällqvist.
Vilket material är bäst för miljön? Vilket lämnar minst
koldioxidavtryck? Vilket har egentligen bäst hållbar
het? Hur är det med brandsäkerhet? Och vilket är
billigast att bygga med? Enklast att transportera? Det
finns mängder med faktorer att väga in i valet mellan
de två. Och de faktorerna är svåra att jämföra mellan
olika projekt med helt olika förutsättningar.
– Därför gör vi den här satsningen. För att kunna få till
exakt samma förutsättningar och på så sätt kunna ställa
väldigt jämförlig data mot varandra, säger Åsa Hansson,
projektchef för Kristineberg på Sveafastigheter.
I studien ska hela livscykeln med tillverkning, trans
porter, potentiellt återbruk, byggprocess, förbränning
och återplantering utvärderas för de två materialen.
Övergödning, försurning, energianvändning, ozon

nedbrytning, biologisk mångfald och kemikalier – allt
ska beräknas. Men jämförelsen stannar inte vid klimat
avtrycket. Sveafastigheter ska också se över påverkan
på biologisk mångfald från framställning och använ
dande av respektive material. Dessutom ska en total
ekonomisk utvärdering göras, rena kostnader ska ses
över men också saker som fördelar i bankkredit och
ränta kontra kostnad, hur mycket yta som kan fås ut
av detaljplanen, längd på byggtid, om boarea (BOA)
och bruttoarea (BTA) skiljer sig samt kostnad per kol
dioxidekvivalent.
– Även arbetsmiljön ska utvärderas. Hur påverkas
människorna som arbetar med de olika materialen av
dem? Är det olika med hänsyn till damm till exempel?
säger Görel Hällqvist.
Om några år kommer jämförelsen även att innefatta
de som bor i husen. Hyresgästerna kommer att inter
vjuas om sin upplevelse av husen – där blir det dock
svårare att jämföra datan på ett lika exakt sätt eftersom
de inte kommer att bo i båda husen utan enbart ha
erfarenhet av ett av dem.
Sveafastigheter kommer att påbörja uppförandet
av huset under 2022 när Vallentuna kommun är klara
med att bygga ut gator och teknik i området. Livscykel
analysen påbörjas samma år och relevanta forskare
och experter knyts till studien. Husen beräknas stå
klara för inflytt 2024. Resultaten från studien kommer
att delas öppet med alla som är intresserade.
– Jag tror intresset för den här jämförelsen mellan
betong och trä kommer att vara stort. Vi ska genomföra
den här studien väldigt grundligt och samla så mycket
data att det kommer att bli svårt att ifrågasätta resulta
tet sen. Det ska bli väldigt spännande att följa, säger
Görel Hällqvist.
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Biologisk mångfald

Blomstrande bostadsgårdar kan rädda liv
Sveafastigheter ska öka den biologiska mångfalden på varje plats
som exploateras. Bland annat genom insektshotell och sedumtak.
Men också genom vildvuxna gårdar med allt från fruktträd till
grönsaksodlingar.
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Solceller och sedumtak används nästan på samtliga av Sveafastigheters nya projekt.

»Vår målsättning är att vi ska öka den
biologiska mångfalden på varje plats vi
bygger. Det handlar bland annat om att skapa
insektshotell genom att lämna kvar stockar
som får förmultna eller bygga med sedumtak,
som är en låg växtmatta som täcker taket.«
Viktor Mandel, vd Sveafastigheter.

Fastighetsbranschen har ett stort ansvar inte bara för
att minska koldioxidutsläppen, utan också för att bidra
till en ökad biologisk mångfald.
– Vår målsättning är att vi ska öka den biologiska
mångfalden på varje plats vi bygger. Det handlar bland
annat om att skapa insektshotell genom att lämna kvar
stockar som får förmultna eller bygga med sedumtak,
som är en låg växtmatta som täcker taket, säger Viktor
Mandel, vd Sveafastigheter.
För att bidra till att hejda artutdöendet, som befinner
sig långt över de planetära gränser som beräknats,
spelar även platsen mellan husen en avgörande roll.
En traditionell bebyggelse med gräsmattor och häck
buskar är ingen gynnsam miljö för bin, fjärilar och andra
viktiga insekter. Därför arbetar Sveafastigheter även
med permakultur som ett koncept för att skapa en mer
varierande och hållbar utemiljö. Permakultur handlar
om att arbeta på ett sätt som härmar naturens prin
ciper, som att använda sig lokala jord- och kompost
material för planteringar av fruktträd och ätbara växter.
– Gräsmattor är som biologiska öknar. Och det

finns så mycket gräsmattor som ingen använder. Det
är en enorm resurs om man väljer att omvandla de
här ytorna till planteringar med bärbuskar, grönsaker,
samt frukt- och nötträd, säger Susanna Elfors, doktor i
bebyggelseanalys och konsult inom kvartersutveckling
– som också är namnet på hennes eget företag.
Susanna Elfors ser ett växande intresse inom fastig
hetsbranschen att tänka om kring gestaltningen av
utemiljöer. Och på de platser där det redan gjorts leder
det snabbt till uppskattning bland de boende.
– Det ger ofta väldigt bra respons. De flesta tycker
att en prunkande trädgård är vackrare än en gräsmat
ta omgärdad av taggbuskar. De olika växterna blir ett
samtalsämne bland grannarna och bidrar till nya mötes
platser, säger Susanna Elfors.
Sveafastigheter, som kommer att använda perma
kultur för sina utemiljöer i den nya stadsdelen Älv
dansen i Enköping, hör enligt Susanna Elfors till en av
pionjärerna inom den svenska fastighetsbranschen.
– Fastighetsägare har ett jättestort inflytande och
kan bidra till hållbarhet på många plan, säger hon.
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Kapitel 4

Social hållbarhet

Att bygga bostäder är att organisera och
finansiera uppförandet av strukturer. Men
det är också något mycket större än så. Det
är att ta hand om människor. Att bygga för
att göra liv bättre. Att framgångsrikt utveckla
fastigheter är att föra samman makroperspektiv
(koldioxidutsläpp, ekonomi, logistik och så
vidare) och ett mikroperspektiv där individer,
enskilda människor och deras behov står i
centrum. Sveafastigheter ser sin uppgift som
mycket större än att bara tillföra en struktur till
ett område, uppgiften är att lyfta hela områden
och i förlängningen hela städer, hela samhället.

Folkhälsa

En frisk generation
År 2023 beräknas projekten Hagsätra Hub och Hagsätra
Junior stå klara i södra Stockholm. Men Sveafastigheter
finns redan på plats i området. Tillsammans med
En Frisk Generation ordnas öppna rörelseaktiviteter för
att förbättra folkhälsan och öka granngemenskapen.
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»Det roligaste är att se barnen så glada, se hur kul de
tycker det är och att de uppskattar att vi är där. Det
är också fint att se hur de får fler kompisar. Och att
föräldrar får träffa varandra. Jag har sett föräldrar byta
telefonnummer efteråt. Det är ju så klart värdefullt även för
föräldrar att knyta nya kontakter i området där de bor.«
Johanna Gringmann, gruppledare En Frisk Generation.

Hår som klibbar i svettiga pannor, rödflammiga kinder.
Exalterade skrik och skratt stiger mot eftermiddags
himlen. Barnen är uppdelade på två led och en inten
siv stafett pågår. Springa till konen, ner på mage, upp
igen och springa till nästa kon, tillbaka.
– Koooom igeen! SPRING!!
En tjej slänger sig på mage, en kille snubblar fram
med en fart som de egna benen knappt hinner med.
Totalt är ett tjugotal barn och föräldrar på plats på
multisportarenan intill Ormkärrskolan i Hagsätra. Det
är onsdag och klockan är snart kvart i sex. Det finns
två gruppledare på plats, Johanna Gringmann och Vera
Holm. På deras blå jackor står det skrivet med vit text
»En Frisk Generation«.
– Vi kör »öppna aktiviteter« som vi kallar det två gång
er i veckan. En timme aktivitet, en kvart fruktstund efter.
Alla som vill får komma, man behöver inte föranmäla sig
och det är helt gratis, säger Johanna Gringmann.
Enligt WHO:s stora återkommande internationella
studie Health Behaviour in School-Aged Children har
svenska barn förhållandevis bra relationer till sina för
äldrar och lärare, goda levnadsvanor och bra matvanor.
Men när det kommer till fysisk aktivitet ser det dystrare
ut. I studien hamnar Sverige bland bottenländerna. Få
barn rör sig tillräckligt. Målet att röra sig minst 60 minu
ter per dag uppnås bara av tolv procent av flickorna
och 17 procent av pojkarna.
– En Frisk Generation jobbar med att få barn att röra
på sig och äta bättre.

För Sveafastigheter fyller även initiativet ytterliga
re en funktion. Granngemenskap är en av nycklarna
till att få människor att trivas och känna sig trygga
där de bor. En Frisk Generations projekt främjar just
gemenskap.
Öppna aktiviteter är ett nytt projekt hos En Frisk
Generation. De har länge på flera olika platser jobbat
med ett familjeprogram i vilket de genomför idrottsoch friluftsaktiviteter, måltider med samtalstema och
föräldrastöd, två gånger i veckan, vid cirka 70 tillfällen
under ett skolår. Familjerna rekryteras via de skolor
som kommunen utser.
– Under pandemin började vi se ett behov efter
någonting mer flexibelt och öppet helt enkelt för att
det började dyka upp barn som också ville vara med
när vi körde våra familjeprogram. För att möta det be
hovet skapade vi Öppna aktiviteter, berättar Johanna
Gringmann.
Barnen får prova på olika idrotter och delta i olika
lekar. Föräldrar är också välkomna att vara med. Under
fruktstunden efteråt pratar ledarna om vikten av att äta
hälsosamt och bra.
– Det roligaste är att se barnen så glada, se hur kul
de tycker det är och att de uppskattar att vi är där.
Det är också fint att se hur de får fler kompisar. Och
att föräldrar får träffa varandra. Jag har sett föräldrar
byta telefonnummer efteråt. Det är ju så klart värdefullt
även för föräldrar att knyta nya kontakter i området
där de bor.
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Granngemenskap

Få boende att må bättre
– genom att lära känna varandra
När människor känner sina grannar mår de bättre och livet blir enklare.
Sveafastigheter driver flera initiativ för att föra sina hyresgäster närmare
varandra. Under 2022 kommer minst en grannaktivitet per fastighet annordnas.
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»Alla har något gemensamt! Ofta har vi människor
mycket mer gemensamt än olikheter.«
Lina Zakrisson, Ensamhetsrevolutionen.

I Uppsala har Sveafastigheter byggt Svanen, ett hyres
hus med 58 lägenheter som de nu själva förvaltar. Sva
nen har fokus på andra mobilitetslösningar än bilen,
främst cykel. Huset har en lådcykelpool, cykelverkstad
i källaren och extra stort cykelgarage. Däremot finns
inga bilparkeringsplatser för de boende. Under hösten
har även ett annat fokus funnits i huset, att få de som
bor där att lära känna varandra.
Ett projekt har drivits i fastigheten som kallas Bud
dyslingan. Grundtanken är att om människor har soci
ala kontakter där de bor så ökar deras livskvalitet och
den upplevda tryggheten. Uttryckt ännu enklare: att
känna sina grannar motverkar ensamhet. Projektet och
konceptet Buddyslingan är framtaget av Lina Zakrisson
på Ensamhetsrevolutionen.
– Vi vet att många grannar inte alltid pratar så myck
et med varandra. Framförallt så ses man inte. Det är
ganska sällan man prickar någon klockan 08:15 på
morgonen som är på sprudlande humör och har tid
att stå och samtala i trappen. Buddyslingan är en boost
för att skapa möten, säger Lina Zakrisson.
Alla boende i Svanen bjöds in till Buddyslingan. De
som anmälde sig bjöds sedan i sin tur in till fyra digitala
möten. Grannarna parades ihop två och två och fick
sedan tänka ut någonting praktiskt som de vill göra
en gång om dagen varje dag i 21 dagar. Det kan vara
att göra armhävningar, att gå en promenad, att läsa en
bok, att meditera, vad som helst. En av deltagarna var
Honguy Yang, en 25-årig kvinna från Kina som nyss
flyttat till Sverige.
– Jag valde att lyssna på svensk radio varje dag i 30
minuter. För att lära mig språket, säger hon.
Deltagarna skulle sedan ringa den de parats ihop
med en gång per dag och kolla läget. »Har du gjort
dina armhävningar?« eller »Hur var meditationen?«.
Efter sju dagar delas deltagarna in i nya par. Så under
de 21 dagarna som går så hinner alla lära känna tre av
sina grannar.
– Alla har något gemensamt! Ofta har vi människor
mycket mer gemensamt än olikheter, säger Lina
Zakrisson.

På de tre veckorna som Buddyslingan pågick hände
mycket.
– Det var fantastiskt att se. Grannar har på eget
initiativ börjat fika, laga mat, promenera. På ett av
Zoom-mötena dyker två killar upp på skärmen till
sammans. Det värmer i hjärtat att se, då vet jag att
det gör skillnad på riktigt, säger Lina Zakrisson.
Honguy Yang gillade upplägget. Hon lärde känna
flera av sina grannar och som ny i Sverige fick hon
chans att öva på språket och att träffa nytt folk. Inte
det lättaste att få till när man är gift och har ett jobb
att sköta.
– Det var perfekt för mig för att nå ut i det svenska
samhället, säger hon.
Under flera år har företaget Avy varit en av Svea
fastigheters samarbetspartners. Avy har sedan starten
2018 utvecklats enormt och i rask takt, från att ha varit
en betalapp till att bli en heltäckande boendeapp för
att idag också fokusera på att hjälpa ägare och förval
tare med digitalisering samt att öka sin tillväxt. Men Avy
jobbar fortfarande med frågor som berör hyresgäster
och boende.
– I den delen finns nu ett community där de boende
kan nå ut till och prata med varandra. Det finns hos
andra aktörer på marknaden också. Men jag tycker
vi har gjort det smartare än alla andra jag sett, säger
Mikaela Svefors, Avys grundare.
Sedan 2021 är Sveafastigheters hus Cykelkungen i
Uppsala pilotprojekt för Avys community. Det är upp
byggt som en vägg där alla boende kan skriva, men
samtidigt finns det olika grupper de kan ingå i så att
de hyresgäster som är intresserade av till exempel bytoch-sälj-inläggen ser dessa medan de som föredrar
gemensamma aktiviteter kan fokusera på det.
– Ett värde ligger i att fastighetsägaren och förval
tare kan få inblick i vad som är viktigt för de boende i
deras hus och de kan också vara med och svara och
samtala i ett forum där det är de boende som driver
frågorna. Det är ju så klart också så att om grannar
känner varandra och kan kommunicera sinsemellan
lätt så känner de sig tryggare, säger Mikaela Svefors.
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Milena Pacherazova bor i Sveafastigheters hus Svanen i Uppsala och var en av deltagarna
i projektet Buddyslingan. »Det var toppen, jag lärde verkligen känna flera av grannarna.«

65

NAJADEN. Under 2022 började Sveafastigheter bygga projektet Najaden i
Västerås efter att ha vunnit projektet i en markanvisningstävling. Najaden
består av två byggnader och uppförs precis intill Sveafastigheters andra
projekt Hydran i området Östra Mälarstrand. Projektet består av ett sexton
våningshus och ett femvåningshus. Av husens 98 lägenheter är 29 styck
en, som upptar det högsta husets sex högsta våningar, ägarlägenheter
– en bostadsform som idag är ganska ovanlig i Sverige. Taken täcks av
solcellspaneler och Sveafastigheter håller just nu på att utveckla ett system
för att kunna lagra energin alstrad av solcellerna.
– Västerås och Sveafastigheter har gemensamt att vi vill ligga i framkant
när det kommer till hållbarhet. Vi hoppas kunna vara med i utvecklingen av
batterilagring, säger Suzan Amin, projektchef på Sveafastigheter.
Hon säger även att målet med Najaden är att bygga ett landmärke och
ett vackert hus som väcker positiv uppmärksamhet. Flera speciella lös
ningar finns i fastigheten. Det parkeringshus som kommunen äger intill
fastigheten har en vägg som vetter mot Najaden. Den kommer att kläs
med stora blomlådor som dels tar hand om dagvatten, dels reflekterar in
dagsljus i lägenheterna, dels smyckar väggen med blommor och klätter
växter. Samtliga fönster i höghuset kommer att vara elektriska och kunna
skötas med fjärrkontroll.
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Rebecca Rubin

»Vi behöver fler perspektiv«
Mer livschanser till fler människor. Med arkitekten Rebecca Rubin
som ansvarig för social hållbarhet ska Sveafastigheter bli ännu
bättre på att skapa jämlika och inkluderande livsmiljöer.

– Vi behöver fler perspektiv, säger Rebecca Rubin.
Hållbarhet är inte bara en fråga om att bättre ta till
vara på naturen och dess resurser. Det handlar också
om hur vi bor och lever med varandra och vår omgiv
ning. Social hållbarhet med andra ord, eller socialt
värdeskapande, som Rebecca Rubin hellre kallar det.
Sedan mars 2022 arbetar hon som ny chef för de här
frågorna på Sveafastigheter.
– Beroende på hur vi bygger och prioriterar har
vi möjlighet att skapa bättre livschanser för de som
behöver det mest. Det gäller såväl hur vi gestaltar våra
offentliga rum som våra bostäder, och att de måste
svara mot flera gruppers behov. Nu ser vi hur socialt
värdeskapande får större utrymme och fokus inom
fastighetsbranschen. Det är otroligt spännande att
kunna vara med och utforma projekt som bidrar till
mer jämlika livschanser, säger Rebecca Rubin.
Rebecca Rubin kommer senast från White Arkitek
ter. I sin roll som arkitekt han hon redan hjälpt Svea
fastigheter i utvecklandet av flera av företagets pro
jekt, bland annat Barnbo i Rågsved, Rogaland i Husby
och det nya bostadsområdet Sjöstadshöjden mellan
Hammarby sjöstad och Hammarbyhöjden.
På sin nya position kan Rebecca Rubin både fördju
pa sitt eget intresse för hållbara livsmiljöer och stärka
Sveafastigheters ambitioner på området.
– En av anledningarna till att det känns givande att
jobba på Sveafastigheter är att vi är kvar i projekten
även i förvaltningsskedet. Som arkitekt är det sällan vi
får möjlighet att följa upp och vidareutveckla när huset
är inflyttat och levande. Nu får jag chansen att jobba
med frågorna inte bara i affärsutvecklingsstadiet och
projektstadiet, utan också med förvaltningsteamet,
säger Rebecca Rubin och pekar på hur det skapar
kortare vägar mellan hur boendemiljön faktiskt an
vänds och utvecklingen av nya projekt.

– Det är en lärande och utvecklande process, säger
hon.
Att tänka på social hållbarhet är inte bara upp till
fastighetsbolag och arkitekter. Utgångspunkterna är
väl förankrade i Agenda 2030 och är också en central
utgångspunkt i Sveriges nationella arkitekturpolitik
som antogs av riksdagen 2018. I den står det att »arki
tektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jäm
likt och mindre segregerat samhälle« och att alla ska
ges »goda förutsättningar att påverka utvecklingen
av den gemensamma miljön.«
– Som arkitekt har jag till exempel jobbat med pro
jekt som bottnar i ojämlikt nyttjande av det offentliga
rummet för spontanidrott som bara till 20 procent
används av tjejer. Det är inte rättvist. För att motver
ka det behövs det fler typer av offentliga rum och att
fler inkluderas i utvecklingen av vår livsmiljö, säger
Rebecca Rubin.
Andra sätt att arbeta med socialt värdeskapande
kan vara att ta tillvara på och stärka den lokala iden
titeten i ett område. Ytterligare insatser kan vara att
stötta föreningslivet, arbeta för en attraktiv gatumiljö,
skapa parker och mötesplatser och ta tillvara på natur
områden. Även något så konkret som läxhjälp för att
stärka barnens skolframgångar är ett annat exempel
som Sveafastigheter redan jobbar med.
Rebecca Rubin, som delar sin arbetstid på Svea
fastigheter med en lärartjänst på KTH, ser hur håll
barhetsfrågor blivit självklara utgångspunkter för den
yngre generationens arkitekter.
– Vi är inte framme än. Men branschen utveck
las mycket i den här riktningen just nu. Bostaden är
grundfundamentet i allas livsmiljö, att skapa bostäder
med och för fler är en av samtidens största utmaning
ar. Jag ser fram emot att utveckla och utmana tillsam
mans med Sveafastigheter, säger Rebecca Rubin.
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Bildspecial

Hyresgäster
och boende
Allt fler av Sveafastigheters projekt börjar nu bli
färdigbyggda. Och husen börjar fyllas av livsöden,
av människor. Under det gångna året har några av
organisationens hyresgäster och boende fotograferats.

Bild 1: Adrián och Raquel Moreno i Svanen i Uppsala.
Bild 2: Monica Killander i kollektivboendet Rudbeckia i Uppsala.
Bild 3: Katten Shila i Cykelkungen i Uppsala.
Bild 4: Linnéa Lundberg i Cykelkungen i Uppsala.
Bild 5: Eva Berg i Hydran i Västerås.
Bild 6: Eva Berg i Hydran i Västerås.
Bild 7: Den uppstoppade ugglan är ett arv från ett föräldrahem,
nu står den hemma hos Hans och Gunilla Enberg i Drabanten
i Upplands Väsby.
Bild 8: Hans och Gunilla Enberg i Drabanten i Upplands Väsby.
Bild 9: Biola Kadiri Fischer i Flora i Stockholm.

Kapitel 5

Kommun i fokus:
Haninge

I Haninge kommun rör det på sig kraftigt. Kommunen
jobbar hela tiden för utveckling och förändring.
Sveafastigheter och Haninge kommun har ett
spännande projekt på gång i Jordbro. Det är en av de
största satsningarna med fokus på social hållbarhet
för Sveafastigheter någonsin. Sveafastigheter
ska försöka förändra och utveckla centrum i
Jordbro och därmed öka platsens trygghet. Nya
bostäder ska byggas och hela centrumet ska
flyttas. Samhällsbyggnadsbolaget, SBB, som är
Sveafastigheters moderbolag, har dessutom ett
omfattande samarbete med Haninge kommun och
finns på plats i kommunen i flera olika former.

Haninge

En växande kommun
Runt om i Haninge kommun pågår
stora utvecklingsarbeten. Kommunen har
ett ständigt driv efter att växa.

Haninge är en stor kommun med stor bredd; där finns allt från yttre havsbandet
och skärgård, landsbygd, stationssamhällen, nationalpark, järnåldersgravfält,
länets högsta topp och flera större öar till framväxande stadskärna och ett attrak
tivt företagsklimat. Kommunen är ung, den bildades 1971 då två kommuner slogs
ihop. Samtidigt har platsen varit bebodd länge; redan på vikingatiden fanns där
bosättningar. Idag har Haninge 94 000 invånare, vilket gör kommunen till en av
Stockholmområdets största, och cirka 6800 företag, bland annat Coca-Cola finns
på plats. Kommunen har även många attraktiva besöksdestinationer. Till exempel
de välbesökta öarna Dalarö och Utö. Totalt finns 3600 öar i kommunen som till
två tredjedelar består av skärgård.
Utvecklingsarbetet i Haninge är påtagligt. I kommunen finns sju pendeltågs
stationer och runt alla pågår gedigna utvecklingsarbeten. Kring och i centrumen
Vega och Handen pågår omfattande nybyggnation och renoveringar. Och i Jord
bro (mer om det på kommande sidor) togs i slutet av 2021 det första spadtaget
för ett enormt projekt.
– Vi brukar prata om att man ska kunna leva det goda livet i Haninge hela livet.
Från att man är alldeles nyfödd till att man blir gammal. Det ställer naturligtvis krav
på mångfald av olika bostadsmiljöer men också på livet mellan husen, säger Meeri
Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun.
Haninge har en av åtta regionala stadskärnor som finns i Stockholms län. Kom
munen försöker nu bära en del av länets samlade utvecklingsbehov i form av
bostäder, arbeten, infrastruktur.
– Vi saknar ingenting specifikt här, det finns inte ett specifikt område vi satsar
på, utan vi försöker att arbeta brett och skapa arbetstillfällen, utveckla bostäder
och se till att det finns många olika sorters service. Man ska aldrig behöva lämna
Haninge för att tillgodose sitt behov som medborgare här, säger Meeri Wasberg.
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Ilija Batljan

»I Haninge finns
en framtidstro«
Sedan 2020 ingår Samhällsbyggnadsbolaget
och Sveafastigheter i samma koncern. Här
berättar SBB:s vd och grundare Ilija Batljan
om företagets stora närvaro i Haninge.

Samhällsbyggnadsbolaget, förkortat SBB, är aktiva runt om i Sverige, Norge,
Danmark och Finland. Mest omfattande verksamhet har organisationen i städerna
Stockholm och Oslo, men högt upp på listan kommer även Haninge kommun.
SBB utvecklar i skrivande stund hundratals bostäder och förvaltar ännu fler samt
äger förskolor, skolor och äldreboenden i kommunen. Till och med kommunhuset
ägs av SBB.
– Haninge har väldigt bra tillgång till natur, fina boendemiljöer, stort utbud av
arbetsplatser och stark anknytning till centrala stockholm. Oavsett var man är i
kommunen är det aldrig mer än mellan 20 och 35 minuter med tåg till Stockholm
central. Vi tycker att Haninge är en kommun med väldigt bra förutsättningar för
att bli den snabbast växande kommunen i Stockholmsregionen, säger Ilija Batljan,
vd för SBB.
2021 färdigställde SBB en ny skola i Haninge på 12 422 kvadratmeter utfor
mad för 700 elever. De första eleverna var på plats till höstterminen. SBB har där
kommunen som hyresgäst och hyresavtalet är på 23 år. Under 2021 färdigställdes
även ett äldreboende, även det med kommunen som hyresgäst.
SBB finns redan i stort sett samtliga delar av Haninge kommun och flera nya
projekt pågår i skrivande stund. I Brandbergen centrum bygger SBB 409 lägen
heter i en stor satsning, investeringen är på 800 miljoner kronor. Och i anslutning
till kommunhuset i Haninge centrum planeras för nya bostäder. SBB har även
ett pågående detaljplanearbete i Västerhaninge centrum och via dotterbolaget
Sveafastigheter även en närvaro i Jordbro (läs mer på sid 88).
– Det som sticker ut är att Haninge satsar på att kommunen ska utvecklas
och växa. Det är inte alla kommuner som vill växa. Men i Haninge finns det en
framtidstro och en vilja till utveckling.
SBB har länge varit närvarande i Haninge och Ilija Batljan tror att samarbetet
kommer att växa och fördjupas framöver.
– Vi tycker att vi har ett väldigt bra samarbete med kommunen och att det
finns en vilja över partigränserna att bidra till kommunens utveckling, säger han.
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Nytt projekt

Problem ska byggas
bort i Jordbro centrum
Haninge kommun har länge jobbat för förändring i den delvis
problemtyngda orten Jordbro. Nu ska själva den fysiska
planeringen av centrum förändras totalt. Sveafastigheter
är en nyckelspelare i upprustningen av en eftersatt plats.
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Viktor Mandel, vd på Sveafastigheter, Ilija Batljan, vd på SBB, och Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.
Foto: Fredrik Hjerling
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»Husen som Sveafastigheter gestaltat
kommer att bli ett jättefint tillskott och
nyskapande till stadsbilden.«
Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge kommun.

Den 27 oktober 2021. En stor jordhög, byggstaket,
gröna västar och vita hjälmar. I högen en spade med
tre handtag. Och så – tre par händer tar tag i spaden,
skopar upp ett spadtag svartbrun jord, publiken applå
derar och så är byggandet av det nya Jordbro centrum
igång. 367 hyreslägenheter (varav 12 är LSS-lägen
heter) och en förskola ska uppföras. I spaden håller
Viktor Mandel, vd för Sveafastigheter, Ilija Batljan, vd
för SBB, och Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens
ordförande i Haninge kommun.
Under senare år har Jordbro blivit allt mer drabbat
av kriminalitet. Flera gånger har skjutningar inträffat i
stadsdelen. Bara under 2021 vid flera tillfällen. Enligt
Polisen beror det på ett löst sammansatt nätverk av ett
trettiotal individer involverade i droghandel och annan
kriminalitet. Både kommunen och polisen har stärkt sitt
engagemang i området som en följd av utvecklingen.
– Liksom i andra områden med problem har vi haft
en mängd olika projekt och initiativ här, och det ska
vi fortsätta ha, men det är inte så ofta man väljer att
ta tag i den riktiga fysiska planeringen. Men det gör
vi nu och jag tror att det kommer innebära mycket för
Jordbro, säger Meeri Wasberg.
En gammal skola har redan rivits bredvid Jordbro
centrum. Förändringen nu går ut på att flytta själva
centrumet och alla verksamheter närmare pendeltågs
stationen en bit bort. Parallellt med byggnationen av
bostäder byggs även nya gator samt gång- och cykel
vägar. De närmare fyrahundra bostäderna som Svea
fastigheter bygger, i ett projekt som kallas Näckrosen,
uppförs i två kvarter där skolan tidigare låg.
Gestaltningen av området kommer att präglas av
hög arkitektonisk ambition med omsorg om detaljer
kring entréer, portar och fönster. Med varierande
fasadvolymer och med utskjutande byggnadsdelar
som burspråk, variationer i takhöjd och fönstersättning
blir området ett samtida tillägg i stadsbilden. För att
knyta an till Jordbros karaktär kommer material som re
dan finns på platsen användas såsom puts, tegel och
trä och även nya material som plåt och skiffer läggs till.

– Husen som Sveafastigheter gestaltat kommer att
bli ett jättefint tillskott och nyskapande till stadsbilden.
Det är inte alltid jag blir så pepp när jag ser ritade hus,
har ju sett en del nu… Men de här! De kommer att
fylla på med något nytt, som samtidigt inte avviker allt
för mycket. Husen både smälter in och kompletterar,
säger Meeri Wasberg.
Hållbarhet är ett ledord under produktionen av bo
städerna och projektet är speciellt för Sveafastigheter.
Näckrosen byggs nämligen med återvunnet arme
ringsjärn samt klimtatförbättrad betong i grundplatta,
platsgjutna källarväggar och undergjutningar vilket
innebär minst 40 procent mindre koldioxidutsläpp (läs
mer på sid 92).
Efter spadtaget möter Sveafastigheter lokalpoli
tiker och allmänheten i Jordbro centrum. I ett tält
som snabbt fylls med folk spelar DJ Tajo och artisten
CESSN sjunger, båda från Haninge. Representanter
från Sveafastigheter svarar på frågor om när husen
kommer att vara klara, vad hyran kommer att ligga på,
hur man kan ansöka om lägenhet och så vidare.
Det nya Jordbro centrum kommer att bli ett blan
dat kvarter, med både bostadsrätter, hyresrätter och
förskola. Men också med butiker och närservice som
utgör en viktig del i vardagslivet. Kvarteret Näckrosen
beräknas vara klart för inflytt 2024. Med fokus på social
hållbarhet kommer Sveafastigheter att acceptera olika
former av försörjningsstöd som inkomstgrundande. Det
kommer att ge fler människor möjlighet att få ett första
handskontrakt.
– Att flytta centrum närmare pendeltåget skapar
möjligheter för att stärka hela området. Attraktiva
bostäder tillförs och förhoppningen är att det ska bli
tryggare. Jag ser verkligen fram emot att genomföra
det här projektet. Sveafastigheter investerar stort i nya
lägenheter och vi tror att vi som stort bolag har en
unik möjlighet att genomföra den här efterlängtade
förändringen, säger Ilija Batljan, vd för Samhällsbygg
nadsbolaget.
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Näckrosen är pilotprojekt för Sveafastigheters och H2 Entreprenads sam
arbete med Prodikt, en plattform för att klimatberäkna allt material som används
vid en byggnation.
– Sveafastigheter är seriösa med sitt hållbarhetsarbete. De vill få total koll på den
exakta klimatbelastningen som deras byggande innebär och försöka minska den
så mycket som det bara går. Det är därför de samarbetar med oss, säger Carsten
Svensson, Head of Market Development på Prodikt.
Prodikt är en nystartad digital hållbarhetsplattform för byggbranschen. Den hjäl
per byggherrar, byggföretag och så vidare att hålla koll på ett projekts exakta klimat
avtryck. Tidigare har uppskattningar använts vilket gett oprecis data. I Prodikt finns
byggmaterialens data samlad; tegelstenar, fönster, golv, etcetera. Prodikt förbere
der för anslutande leverantörer genom att bland annat ha läst in och digitaliserat
informationen från deras EPD:er, alltså miljövarudeklarationer, där den pedagogiskt
presenteras på produktnivå i den korrekta måttenheten. Denna information blir
sedan tillgänglig för alla i branschen på plattformen.
– Så att vi till exempel kan söka på betong och se vilka som har en bra klimat
påverkan. Annars måste vi kolla upp varenda leverantör själva, mejla, läsa av, jäm
föra, och så vidare… Det är en ganska stor process. Prodikt förenklar avsevärt
för oss, säger Sanna Norén, hållbarhetsansvarig på H2 Entreprenad som bygger
Näckrosen på uppdrag av Sveafastigheter.
Prodikt listar olika parametrar. Ett är klimatavtrycket. Det går även att se cirkula
ritet: hur mycket återanvänt material finns det i produkterna? En ljudabsorbent i ett
undertak kanske består av glasull vilket i sin tur kanske består av 70–80 procent
glasflaskor. Det går även att se om det är möjligt att återvinna produkten. Finns det
ens ett återvinningssystem för den?
– Det vi jobbar med är datadriven hållbarhet. Det ska inte vara den som har den
grönaste powerpointen som vinner utan det ska baseras på data och fakta, säger
Carsten Svensson.
Produkten underlättar och preciserar arbetet med de klimatdeklarationer som
nu är ett krav. Boverket är idag de som sköter tillsyn av klimatdeklarationerna. Men
det finns idag inga krav på några mål med deklarationen annat än att den ska göras.
– Man vill börja så. För man vet det är ett stort steg nog för många att börja
klimatdeklarera. Men 2027 kommer det att komma mål. Därför är det kul att se
företag som Sveafastigheter som vill ligga i bräschen och stå på barrikaderna för
en framåtdrift. Det är jättekul att jobba med den typen av fastighetsutvecklare,
säger Carsten Svensson.
PRODIKT.
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I Näckrosen används så kallad klimatförbättrad
betong, vilket är traditionell betong blandat med restprodukter från industrier,
exempelvis masugnsslagg. Klimatförbättrad betong används i Näckrosens grund
platta, platsgjutna källarväggar och undergjutningar, vilket beräknas generera
en minskning på cirka 170 000 kg koldioxidekvivalenter, jämfört med om tradi
tionell betong hade använts. Dessutom används återvunnen armering i prefab
element, grundplatta och stomme, vilket beräknas genererar en minskning på cirka
987 000 kg koldioxidekvivalenter, jämfört med om ny armering skulle ha använts.
Den klimatförbättrade betongen och den återvunna armeringen tillsammans med
en optimerad konstruktion gör att stommens klimatpåverkan beräknas bli cirka
179 kg CO2e/ATemp, en minskning med minst 40 procent jämfört med om ny arme
ring, traditionell betong och standardiserad konstruktion hade använts.
– Vi har ett tätt samarbete med H2 Entreprenad. För varje projekt tar vi med
lärdomar från föregående projekt tillsammans med de senaste innovationerna för
att stretcha vårt hållbarhetsarbete. I Näckrosen är det framförallt den slimmade,
optimerade stomkonstruktionen tillsammans med klimatförbättrad betong och åter
vunnen armering som kraftigt minskar vårt koldioxidutsläpp, säger Görel Hällqvist,
affärsområdeschef på Sveafastigheter.
KLIMATFÖRBÄTTRAD BETONG.
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Kapitel 6

Utveckling

Snabba beslut, empiri och att våga prova saker.
Det är hur Sveafastigheter vill uppnå intern
utveckling men också vara med och föra hela
branschen framåt. Att ligga i framkant är ett
måste för organisationen. Att ständigt förändras
och utvecklas likaså. Genom rekryteringar,
genom att växa, genom nya markanvisningar
och utmaningar, men också genom annorlunda
projekt, studier och experiment. Sveafastigheter
utvecklar, bygger och förvaltar hem med
omtanke om människor, klimatet och framtida
generationer. För att på riktigt kunna stå för det
och ta det ansvaret krävs ständig utveckling.

Utveckling

Ett hus blir till
Att uppföra en byggnad tar tid. Mycket kan hända på
vägen och det är inte alltid ett färdigt projekt ser ut
som det gjorde på ritbordet. Så här går processen till.
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2. Kommunen har ett stycke mark som de vill se
bebyggd och anordnar en markanvisningstävling.
Om Sveafastigheter är intresserade får de då tävla
mot andra fastighetsbolag om vem som ska bygga på
platsen. Olika tävlingar har olika fokus; ibland hand
lar det enbart om vem som är beredd att betala mest
för marken, ibland är det helt andra parametrar som
avgör. Till exempel vems förslag som tillför mest för
platsen i fråga. Till exempel projektet Hagsätra Hubb
som Sveafastigheter ska uppföra i Hagsätra. Där sökte
kommunen ett projekt som skulle tillföra olika värden
för området. Av de förslag som kom in tyckte kommu
nen att Sveafastigheters var bäst och förslaget be
lönades med en markanvisning.

Ett projekt börjar oftast med marken, enkelt uttryckt
en plats där ett hus kan stå. Det finns två normala sätt
för hur en fastighetsutvecklare som Sveafastigheter
och en bit mark hittar till varandra.
1. Sveafastigheter hittar en bit
mark och säger här vill vi bygga.
Företagets ackvisitionsteam är ute mycket och letar.
Kör omkring i områden och tittar efter möjliga platser
med potential. De surfar även runt på Google Maps i
jakt på mark där hus skulle kunna stå. Om en bra plats
hittas skickar ackvisitionsteamet ett förslag till kom
munen som äger marken: »titta här vad vi kan göra på
den här platsen«. Ett förslag innehåller ritningar och
en beskrivning av vad Sveafastigheter önskar bygga,
tankarna bakom det och varför det behövs på platsen.
Om kommunen gillar förslaget kan Sveafastigheter få
en så kallad direktanvisning. Det är en markanvisning
som delas ut till en aktör utan konkurrens från andra
byggbolag.
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Ett markanvisningsavtal skrivs mellan Sveafastigheter
och kommunen. Det är ett ganska standardiserat avtal
som specificerar att ett hus på x antal kvadratmeter
ska byggas på platsen. Oftast finns inte en detaljplan
för platsen, alltså en plan som reglerar bebyggelsen
inom ett bestämt område, till exempel hur höga husen
får byggas och vilken typ av fastigheter som får upp
föras. En ny detaljplan måste då tas fram i samarbete
mellan kommunen och Sveafastigheter.
Inne på Sveafastigheters kontor hamnar nu projektet
på en projektchefs bord som tar över ärendet från
ackvisitionsteamet och planarbetet påbörjas tillsam
mans med tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret.
Ibland har ett relativt färdigt gestaltningskoncept
redan tagits fram ihop med ett arkitektkontor. Nu
beställs utredningar för planarbetet: dagvatten
undersökning, solstudier, geotekniska undersökning
ar och så vidare.

Gamla Landsvägen, ett projekt Sveafastigheter ska
bygga i Ektorp i Nacka, är ett bra exempel på ett pro
jekt där mycket förändringar gjorts under processens
gång. Från början var det ett ovanligt hyreshus, en
rund byggnad, men i dialog med kommunens stads
arkitekt ritades förslaget om och den runda formen
slopades så att huset skulle passa bättre in med om
givande arkitektur.
När planförslaget är redo ställs det ut på samråd. Då
har sakägare från allmänheten (till exempel grannar)
och en lång rad instanser rätt att tycka till om för
slaget. Privata sakägare, ofta människor som bor i
området, men också instanser som länsstyrelsen,
Naturs kyddsföreningen, brandförsvar och skön
hetsråd kommer in med åsikter, så kallade samråds
yttranden. Samtliga yttranden som kommer in, oavsett
avsändare, vägs mot allmännyttan av att nya bostäder
byggs. Projektet arbetas om efter de synpunkter som
bedöms väga tungt.
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Sveafastigheter har ett projekt i Vaxholm som under
2021 varit ute på samråd. Länsstyrelsen har haft åsik
ter om hur planförslaget påverkar kulturmiljövärdena
i riksintresset för kulturmiljövården, som bland annat
skyddar uttrycken av förindustriell skärgårdsstad och
skärgårdsbefolkningens levnadsbetingelser och förut
sättningarna för odling och bebyggelse. Länsstyrel
sen har också kommenterat kring skyfallsproblematik.
Sveafastigheter måste se över var entréerna placeras
så att de vid kraftig nederbörd, ett så kallat hundra
årsregn, ligger placerade så att eventuell översväm
ning undviks. Sveafastigheter måste nu anpassa sitt
projekt efter dessa ståndpunkter.

förändringar i ett projekt görs. Granskningen är unge
fär samma procedur som samrådet. Berörd allmänhet
och olika instanser har återigen rätt att komma med
synpunkter.
När planen varit ute på granskning ska den antas.
Antas den, vilket oftast är fallet, blir det en ny detalj
plan. Mellan granskningen och antagandet får bygg
företaget göra mindre justeringar av förslaget. Men
man kan inte lägga på nya våningar eller byta uttryck.
Inga större ändringar kan göras, då måste förslaget ut
på ny granskning.
Kommunfullmäktige får ärendet av tjänstemännen och
klubbar igenom planen. Efter planen antagits finns
det en överklagandetid. Om inga överklaganden görs
under den tiden vinner planen laga kraft. Och Svea
fastigheter kan då ansöka om bygglov.

När samrådsyttranden samlats in börjar byggaktören
arbeta om projektet och förbereda det för nästa run
da i processen: granskningen. Det är ofta i det här
skedet, mellan samråd och granskning, som större
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Vi återgår till Gamla Landsvägen. När projektet var i
den här delen av processen tittade en brandingenjör
på det. Hon upptäckte i handlingarna att det fanns
ett problem med materialval. Ett av husen skulle ha
träfasad men på grund av att fasaden skulle komma att
stå bara 35 meter från Skurubron fanns det reglerat i
detaljplanen att enbart obrännbart material får använ
das på grund av brandfaran. Det fick bli puts och tegel
på samtliga byggnader istället.
Handlingarna som behövs till bygglovet görs nu klart,
men projektet ser ofta i stort sett likadant ut som det
gjorde i granskningen. Kanske görs en del mindre änd
ringar, till exempel kanske man justerar storleken på
fönster lite på grund av energiberäkning eller dags
ljusberäkning, kanske ändras något material. Ibland
behövs och beställs kompletterande utredningar.

Under bygglovsprocessen av Gamla Landsvägen hade
kommunens trafikenhet under detta skede synpunkter
på hur de boende skulle komma att backa ut på den
befintliga gatan under detta skede. Det ledde till att
Sveafastigheter snabbt fick ta ritningarnna tillbaka till
ritbordet. En liten angöringsficka planerades in och
problemet var löst.
När bygglovet sedan beviljas är processen nästan
klar. Men först en ny överklagandetid på fem veckor.
Det händer att överklaganden kommer inte in så sent
i processen men det beror ofta på typen av projekt.
Till exempel Sveafastigheters projekt Älvdansen i En
köping som består av hyreshus i en helt ny stadsdel
löper låg risk att överklagas. Det är däremot vanligare
att projekt som uppförs i befintlig bebyggelse möts av
överklaganden, till exempel Tryffeln, ett hyreshus mitt
bland villor i Uppsala. När överklagandetiden löper ut,
om ingen har haft synpunkter, vinner bygglovet laga
kraft. Då blir det dags för första spadtaget och pro
jektet kan börja byggas. Kanske som det såg ut på de
första skisserna, men antagligen ganska annorlunda.
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Caroline Hansols

Projektchefen som trivs
bäst ute i byggdammet
En plats att andas på. Projektchefen Caroline Hansols tar sin känsla för naturen
med sig in i fastighetsbranschen. Och sin kärlek till larmande byggarbetsplatser.
Bullerbykänsla. Det är ett av ledorden för Sveafastig
heters tre bostadsprojekt i Enköpings nya stadsdel
Älvdansen. En av de som ska se till att den idylliska
visionen blir verklighet är Caroline Hansols. Hon är
projektchef för Fruängen 2, som efter Fruängen 1 och
redan inflyttade Myrängen började ta form under andra
halvan av 2021.
– Det kommer att bli gemytliga kvarter med närhet till
naturen, egen förskola och med gröna, generösa går
dar där barn kan springa fritt, säger Caroline Hansols.
Hennes nuvarande projekt omfattar 103 av knappt
300 lägenheter i Älvdansen och är det av Caroline
Hansols totalt sju projekt som kommit längst i pro
duktionen.
– Husen var i stora drag färdigritade när jag kom in
i projektet. Men gårdsutformningen har jag haft in
flytande över. Där kommer vi bland annat att arbeta
med permaodling för att gynna den biologiska mång
falden. Det blir en blommande gård med mycket färg
och form. Istället för platta gräsytor kommer det att
finnas olika nivåer av bland annat fjärilsbuskar, äppel
träd och ängsgräs.
Caroline Hansols är uppvuxen i den lilla byn Linghed
utanför Falun. Med en pappa som jobbat som snickare
under hela hennes barndom var steget in i fastighets
branschen egentligen inte särskilt stort.
Men det var en sak att timra en egen fäbodstuga
hemma i Dalarna och en annan att plugga fastighets
utveckling på KTH i Stockholm. När byggarbetsplat
sens larmande realitet byttes ut mot ekonomi och juri
dik i föreläsningssalen insåg hon att produktionen låg
henne lika nära om hjärtat som juridikens paragrafer.
Två och ett halvt år efter examen är därför möjligheten
att få arbeta direkt på en byggarbetsplats något som
Caroline Hansols uppskattar mycket med sitt yrke.
– Jag försöker komma ut till byggena på de projekt
jag har åtminstone en gång i veckan. Det är alltid en spe
ciell känsla. Att se ett projekt ta fysisk form är väldigt gi
vande oavsett vilket skede det befinner sig i, säger hon.

I ett ungt företag som Sveafastigheter har hon fått
möjlighet att axla många olika ansvarsområden tidigt i
karriären. I rollen som projektchef leder hon alla stadier
i utvecklingen av en fastighet, från detaljplan till färdigt
hus. Förutom Fruängen 2 handlar det om fastigheter
i bland annat Uppsala, Nacka och Hässelby Strand.
– Redan från dag ett på Sveafastigheter har jag fått
göra mycket. Det sätts en stor tillit till ens förmåga,
vilket har gett en väldigt brant utvecklingskurva. Jag
har fått prova på allt och behövt be mycket om hjälp,
säger hon.
När det kommer till utvecklingen av morgondagens
boende tycker Caroline Hansol att social hållbarhet är
en av de viktigaste faktorerna att väga in och att det är
en av de mest intressanta delarna att jobba med som
projektchef. Social hållbarhet har blivit allt viktigare
under senare år och börjar ses som en hygienfaktor på
samma sätt som ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
– Det är ett väldigt brett begrepp som handlar om att
skapa trygga bostadsområden för alla. Det kan röra sig
om allt från belysning utomhus till olika livsstilsboenden
där man genom alternativa boendeformer försöker
bygga bort den ensamhet som finns i samhället.
En pålmaskin driver envist ner betongpelare i jor
den så hela tomten skakar i Enköping. Det bullrar i
Bullerbyn.
– Just nu är det lerigt och högljutt, exakt som du
säkert föreställer dig ett nyss påbörjat bygge i det
svenska höstrusket, säger Caroline Hansols.
Totalt är det en knappt 7000 kvadratmeter stor fast
ighet som ska bebyggas. En ovanligt stor yta i relation
till de tre huskroppar som kommer att växa fram här.
Tågstationen är sju minuters promenad bort och där
ifrån är det bara 40 minuter till Stockholm.
Men ännu närmre ligger naturen.
– För mig personligen är det min plats att andas på.
Jag behöver få vara i naturen för att må bra. Det är en
högst personlig känsla, men det är klart man också
väver in det i sin yrkesroll.
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Talangbostäder

Internationella
talanger får bostad
genom särskilt
samarbete
Sveafastigheter hjälper Uppsala att
fånga upp internationella talanger genom
att erbjuda dem bostäder. Nu hoppas
affärsutvecklingschef Lars Gärde kunna
erbjuda konceptet Talangbostäder även
till andra regioner.
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»Talangbostäder, som vi kallar det, är en annan
aspekt. Många attraktiva talanger tackar
nej till bra jobb i Uppsala för att det är svårt
att få en bostad. Det här är ett samarbete
för att underlätta för viktiga talanger inom
universitetet och i snabbväxande bolag.«
Lars Gärde, affärsutvecklingschef Sveafastigheter.

Varje år kommer tusentals högutbildade personer med
spetskompetens från hela världen till Uppsala. De re
kryteras till universiteten eller något av regionens kun
skapsintensiva företag. Men konkurrensen om arbets
kraften är hård. Och för att inte förlora internationella
talanger måste Uppsala precis som andra attraktiva
regioner kunna erbjuda en enkel och obyråkratisk start
i det nya landet.
Som en bostad till exempel.
Sedan i våras arbetar Talangattraktion, som är ett
samarbete mellan universiteten, kommunen, regionen
och Handelskammaren, tillsammans med Sveafastig
heter med ett koncept för snabb och smidig bostads
förmedling.
– Vi har varit i kontakt med flera bostadsbolag för
ett samarbete. Men om den sökande inte har svenskt
personnummer och bankkonto, eller ens finns i landet
när kontraktet ska skrivas på, då är det många som
tvekar. Men Sveafastigheter förstod situationen och
hade redan tänkt i de här banorna tidigare, säger Eva
Sterte, tillförordnad projektledare för Talangattraktion.
Lars Gärde, Sveafastigheters affärsutvecklingschef,
säger att företaget alltid försöker förstå de olika ut
maningar som finns på varje plats där de verkar. Det
kan vara samarbeten med aktörer inom läxhjälp för att
höja gymnasiebehörigheten eller att bidra till att sänka
trösklarna till arbetsmarknaden genom att hjälpa till
med att ta fram praktikplatser.
– Talangbostäder, som vi kallar det, är en annan
aspekt. Många attraktiva talanger tackar nej till bra

jobb i Uppsala för att det är svårt att få en bostad.
Det här är ett samarbete för att underlätta för viktiga
talanger inom universitetet och i snabbväxande bolag,
säger Lars Gärde.
Amerikanska Holly Guthrey är en av dem som vet
vilka utmaningar som utländska talanger stöter på när
de kommer till Sverige. 2013 landade hon som ny
utexaminerad doktor i just Uppsala.
– Under de första två åren flyttade jag sex gång
er. Och det tog fyra och ett halvt år innan jag fick ett
förstahandskontrakt. Det var hemskt. Jag kände mig
hemlös, säger Holly Guthrey.
Idag är hon ansvarig för den portal på nätet som
Uppsala startat för att hjälpa internationell arbetskraft
i vardagen. Projektet Talangbostäder är en del av den
portalen.
– Jag förstår utmaningarna. Jag har själv kämpat
under systemet, säger Holly Guthrey.
I ett inledande skede har tre av Sveafastigheters
bostäder förmedlats genom projektet. Målsättningen
är totalt tio bostäder inom försöksperioden fram till
2023. Lars Gärde hoppas dock kunna utveckla kon
ceptet ytterligare för att erbjuda det även till andra
regioner.
– Behoven är ju ofta mer mångfacetterade än kö
systemen. Det måste finnas mer flexibilitet för att
kunna fånga upp människor som kan vara värdefulla för
en kommun eller region. Då är det här ett bra exempel
på privat och offentlig samverkan för att lösa sådana
situationer, säger Lars Gärde.
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Holly Guthrey leder programmet på Uppsala kommun som delar ut
lägenheter till utländsk arbetskraft. Själv är hon från Texas i USA.
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Gestaltning

»Bottenvåningen
kräver mycket
omsorg«
Bottenvåningen är en byggnads
möte med det offentliga rummet.
Därför är det viktigt hur den
gestaltas. Både för fastigheten
och gatumiljön. Och inte
minst för människorna som
vistas där. Trygghetsfrågan är central,
säger Viktor Gärde,
projektchef för
Prisman.
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Viktor Gärde är projektchef på Sveafastigheter och ansvarig för det stora projektet Prisman.
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»Vi lägger stor vikt vid att lära känna
stadsdelens personlighet. Vi kommer
att äga husen under lång tid och då
måste vi vara öppna för att det tar tid
att förstå vad som behövs.«
Viktor Gärde, projektchef för Prisman, Sveafastigheter.

Bottenvåningen. För de flesta är det bara våningsplanet
längst ner på ett hus. För arkitekter, fastighetsbolag
och stadsplanerare är det platsen där huset möter det
offentliga rummet. Med rätt form och rätt läge är det
ett möte som berikar både gatumiljön och byggnaden.
Får man däremot inte den ekvationen att gå ihop
riskerar bottenvåningen att bli symbol för allt från ned
stängda butiker till social utslagning.
– Bottenvåningen kräver mycket omsorg. Den är
en markör för vilken struktur man bygger i. Om det är
en lokalgata eller innergård kanske man jobbar med
en uteplats som förlängning av lägenheten. Om det är
ett stadskvarter krävs det ett annat språk, med högre
takhöjd och glasade ytor som kan bjuda in botten
våningen till att bli en del av gatan, säger Viktor Gärde,
projektchef på Sveafastigheter och ansvarig för bland
annat kvarteret Prisman i Nacka.
Prisman ingår i Nacka kommuns satsning på ett
nytt, stadsmässigt centrum. I anslutning till den nya
tunnelbanan uppstår nya kvarter med en stor mix av
både olika bostadsformer och kommersiella lokaler.
För Sveafastigheters del, som förutom Prisman också
ligger bakom Discus – ett prestigeprojekt som med sin
oregelbundna fasad kommer att prägla Nackas siluett
– innebär gestaltningen av bottenvåningarna också ett
ansvar för gaturummet.
Men hur skapar man liv, rörelse, möten och intryck –
allt det som förknippas med en dynamisk stadskänsla?
– Det gäller att pussla ihop en mix av hyresgäster
som bidrar till ett levande gaturum. Då räcker det inte
med bara de stora kedjorna och de kända varumärkena,

utan vi måste också hitta lokala verksamheter med mer
karaktär, säger Viktor Gärde.
En process som kan kräva ett visst tålamod.
– Vi lägger stor vikt vid att lära känna stadsdelens
personlighet. Vi kommer att äga husen under lång tid
och då måste vi vara öppna för att det tar tid att förstå
vad som behövs. Mycket handlar om dialog och lyhörd
het till personer som bor och verkar i området idag.
Innehållet i bottenvåningarna måste också få vara rör
ligt. Det kan komma att bli flera olika verksamheter be
roende på hur området utvecklas, säger Viktor Gärde.
Ytterligare en aspekt där bottenvåningen spelar
en avgörande roll är för tryggheten i ett område. Olika
öppettider bidrar till en aktiv stadskärna med upplysta
gator och människor i rörelse som ser efter varandra.
– Trygghetsfrågan är central. Det kommer att röra
sig människor i Nacka stora delar av dygnet. En stad
sover mindre än en liten lokalgata och då måste man
se till att alla som vistas där kan känna sig säkra, säger
Viktor Gärde.
Nackas koncept för sitt nya stadscentrum bygger
på en mix av både urban miljö och närhet till natur och
sammanfattas i konceptet »naturban«. Viktor Gärde
är entusiastisk över utformningen och lovordar också
kommunens fingertoppskänsla när det gäller att hitta
rätt läge.
– Planerar man den här typen av stadsstruktur i fel
läge är det svårt att lyckas hur bra man än gestaltar.
Nacka kommun har verkligen tänkt till när de också
har en planerad tunnelbaneförlängning i anslutning till
platsen. De har prickat in ett kanonläge.
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Gemenskap

Hyresgästerna på
plats i Sveafastigheters
första kollektivhus
En tio år gammal dröm har nu slagit upp sina dörrar.
Rudbeckia är Sveafastigheters första kollektivhus.
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På Rudbeckias tak finns en altan med odlingslådor och sittplatser där de boende kan umgås.
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»Jag bor ensam i en lägenhet. Men har gemenskap med
mina grannar. Jag gillar det sättet att bo. Jag börjar bli
äldre och jag ville göra ett val medan det fortfarande är
kul, medan jag fortfarande kan. Jag ville också tänja lite
på mina gränser och kliva utanför min komfortzon.«
Monica Killander, boende i Rudbeckia.

Genom de stora fönstren på lyser eftermiddagssolen
in. Den stora matsalen badar i ljus. Från köket som
ligger i anslutning till rummet hörs slammer från grytor.
Vid ett av borden sitter Megan Eardley, en av de bo
ende i kollektivet, och hackar morötter. Det är gemen
sam matlagning i kollektivhuset Rudbeckia i Uppsala. I
huset, som har 42 fullt utrustade lägenheter – precis
som i vilket hyreshus som helst, är matlagningen en
central del i det kollektiva. De boende är uppdelade
mellan sex stycken matlag och varje matlag ansvarar
för att laga mat en vecka i taget.
– Matlagningen är viktig. Här lär vi känna varandra,
säger Monica Killander.
Hon är en av de som slamrar i köket. Hon förbere
der en tsatsiki till kvällens måltid. Monica Killander har
varit med i kollektivhusföreningen Rudbeckia, som nu
driver huset, sedan den startade tio år före huset stod
klart under hösten 2021. En av de tidiga medlemmarna
var bekant med någon som kände arkitekten Rahel
Belatchew och ett möte blev till.
– Jag blev genast intresserad. Jag tror verkligen på
den här formen att bo, säger Rahel Belatchew.
Rahel Belatchew är grundare, vd och chefsarkitekt
på Belatchew Arkitekter. Hon jobbar tätt tillsammans
med Sveafastigheter och hennes byrå har ritat flera
av deras projekt. Det var så Sveafastigheter kom in i
Rudbeckiaprojektet.
52 vuxna och ett tiotal barn bor nu i huset. På bot
tenvåningen finns förutom köket och matsalen flera
andra gemensamhetslokaler,som totalt tar upp 400

kvadratmeter yta. Bland annat ett filmrum och ett
lekrum för husets barn. Det finns även två gästrum.
Och uppe på Rudbeckias tak finns en takterrass med
odlingslådor, bord, solstolar och en vacker utsikt över
området omkring.
I köket fortsätter Megan Eardley med matförbe
redelserna. Hon är från USA och flyttade nyligen till
Sverige tillsammans med sin man för att doktorera i
arkitekturhistoria vid Uppsala universitet.
– Som ny på en plats och i ett land är det härligt att
bo så här i ett socialt sammanhang där grannarna ser
efter varandra, säger hon.
Den äldsta personen som bor i Rudbeckia är 79 år.
Den yngsta är ännu inte född – utan ligger i Megan
Eardleys mage.
– Det ska bli intressant att se henne växa upp här
i huset bland andra barn och nära så många olika
människor i olika åldrar.
Monica Killander bodde som nybliven mamma för
några decennier sedan i ett litet kollektiv i Uppsala.
Hon och hennes familj delade ett hus med en annan
småbarnsfamilj. Men sedan dess har hon inte bott kol
lektivt. När hon började bli äldre började hon tänka
på det igen.
– Jag bor ensam i en lägenhet. Men har gemen
skap med mina grannar. Jag gillar det sättet att bo.
Jag börjar bli äldre och jag ville göra ett val medan det
fortfarande är kul, medan jag fortfarande kan. Jag ville
också tänja lite på mina gränser och kliva utanför min
komfortzon, säger hon.
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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: 2024
Arkitekt: White Arkitekter

Stockholm

Bromsten
Antal lägenheter: 264 st
Area: 16 518 m2
Snittstorlek, lägenhet:
61 m2
Byggstart: 2024
Inflyttning: 2026
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

Hagsätra Hub
Antal lägenheter: 129 st
Snittstorlek, lägenhet:
40 m2
Inflyttning: 2024
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Stockholm

Hagsätra Junior
Antal lägenheter: 132 st
Snittstorlek, lägenhet:
50 m2
Inflyttning: 2024
Arkitekt: Ettelva Arkitekter

Stockholm

Hanstavägen
Antal lägenheter: 181 st
Snittstorlek, lägenhet:
53 m2
Inflyttning: 2026
Arkitekt: White Arkitekter

Stockholm

Hemort
Vårberg
Antal lägenheter: 55 st
Arkitekt: White Arkitekter

Stockholm

Järinge
Antal lägenheter: 47 st
Byggstart: 2006
Inflyttning: 2007

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: 138 st
Snittstorlek, lägenhet:
50 m2
Inflyttning: 2026
Arkitekt: Kirsh + Dereka
Arkitekter

Stockholm

Nytorps gärde
Antal lägenheter: 250 st
Byggstart: 2025
Inflyttning: 2028
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Stockholm

Sjöstadshöjden
Antal lägenheter: 215 st
Snittstorlek, lägenhet:
62 m2
Inflyttning: 2028
Arkitekt: White Arkitekter

Stockholm

Sockenplan
Antal lägenheter: 100 st
Area: 5 000 m2
Snittstorlek, lägenhet:
55 m2
Byggstart: 2025
Inflyttning: 2026
Arkitekt: Mührer Folkar

Stockholm

Sothönan
Antal lägenheter: 37 st
Area: 2 000 m2
Snittstorlek, lägenhet:
50 m2
Byggstart: 2022
Inflyttning: 2024
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

Vårholmen
Antal lägenheter: 78 st
Byggstart: 2016
Inflyttning: 2017

Stockholm

Årstafältet
Antal lägenheter: 174 st
Area: 8 386 m2
Snittstorlek, lägenhet:
48,2 m2
Byggstart: 2028
Inflyttning: 2030

Stockholm

Örbyleden
Antal lägenheter: 203 st
Area: 12 082 m2
Snittstorlek, lägenhet:
60 m2
Byggstart: 2028
Inflyttning: 2030
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Stockholm

Östberga
Antal lägenheter: 150 st
Snittstorlek, lägenhet:
55 m2
Inflyttning: 2025
Arkitekt: Urban Design

Bromma

Riksby
Antal lägenheter: 196 st
Snittstorlek, lägenhet:
60 m2
Inflyttning: 2027
Arkitekt: Kirsh + Dereka
Arkitekter

Haninge

Jordbro
Antal lägenheter: 450 st
Area: 29 114 m2
Snittstorlek, lägenhet:
55 m2
Byggstart: 2021
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter

Haninge

Söderby/
Brandbergen
Antal lägenheter: 409 st
Byggstart: 2021
Inflyttning: 2022

Nacka

Discus
Antal lägenheter: 457 st
Area: 30 526 m2
Snittstorlek, lägenhet:
60 m2
Byggstart: 2027
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Nacka

Gamla
Landsvägen
Antal lägenheter: 81 st
Area: 3 640 m2
Snittstorlek, lägenhet: 44 m2
Byggstart: 2022
Inflyttning: 2023
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

Solhusen
Antal lägenheter: 118 st
Area: 7 223 m2
Snittstorlek, lägenhet:
61 m2
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Urban Design

Nykvarn

Kaffebryggaren
Antal lägenheter: 144 st
Area: 7 223 m2
Byggår: 1967

Nykvarn

Ströpsta
Antal lägenheter: 160 st
Inflyttning: 2022

Salem

Södra Hallsta
Antal lägenheter: 216 st
Snittstorlek, lägenhet:
60,5 m2
Inflyttning: 2024
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Tyresö

Kv Amaryllis
Antal lägenheter: 241 st
Area: 12 968 m2
Snittstorlek, lägenhet:
58 m2
Inflyttning: 2024
Arkitekt: Link Arkitektur

Tyresö

Wättinge
Antal lägenheter: 301 st
Area: 13 366 m2
Snittstorlek, lägenhet:
44 m2
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Upplands Väsby

Drabanten
Antal lägenheter: 157 st
Area: 12 111 m2
Snittstorlek, lägenhet:
77 m2
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter

Upplands Väsby

Sekelporten
Antal lägenheter: 144 st
Snittstorlek, lägenhet:
60 m2
Arkitekt: Odinviken Arkitekter

Vallentuna

Kristineberg
Antal lägenheter: 174 st
Area: 9 785 m2
Snittstorlek, lägenhet: 52 m2
Inflyttning: 2024
Arkitekt: Kjellgren Kaminsky
Architecture

Vaxholm

Prästgården
Antal lägenheter: 38 st
Area: 2 093 m2
Snittstorlek, lägenhet:
47 m2
Inflyttning: 2025
Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter

Älta

Apelvägen
Antal lägenheter: 30 st
Area: 1 530 m2
Snittstorlek, lägenhet:
51 m2
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2020
Arkitekt: Link Arkitektur

Älta

Björnvägen
Antal lägenheter: 6 st
Area: 412 m2
Snittstorlek, lägenhet:
38 m2
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2020
Arkitekt: Link Arkitektur

Enköping

Fruängen 1
Antal lägenheter: 74 st
Area: 6999 m2
Snittstorlek: 67 kvm
Byggstart: 2020
Inflyttning: 2022
Arkitekt: Voten Arkitekter

Enköping

Fruängen 2
Antal lägenheter: 103 st
Area: 8464 m2
Snittstorlek: 67 kvm
Byggstart: 2021
Inflyttning: 2023
Arkitekt: Voten Arkitekter

Enköping

Kv Myrängen
Antal lägenheter: 100 st
Area: 6 000 m2
Snittstorlek, lägenhet:
60 m2
Byggstart: 2017
Inflyttning: 2019
Arkitekt: Voten Arkitekter

Flen

Gårdsjö Strand
Antal lägenheter: 269 st
Area: 14 706 m2
Snittstorlek, lägenhet:
50 m2
Byggstart: 2022
Inflyttning: 2024
Arkitekt: White Arkitekter

Uppsala

Cykelkungen
Antal lägenheter: 99 st
Area: 6 902 m2
Snittstorlek, lägenhet:
61 m2
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2020
Arkitekt: Cord Siegel Arkitekter

Uppsala

Kv Tryffeln
Antal lägenheter: 71 st
Area: 4 800 m2
Snittstorlek, lägenhet:
65 m2
Byggstart: 2017
Inflyttning: 2019
Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter

Uppsala

Murgrönan
Antal lägenheter: 33 st
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Uppsala

Rudbeckia
Antal lägenheter: 75 st
Area: 4 337 m2
Snittstorlek, lägenhet:
58 m2
Byggstart: 2020
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

Uppsala

Svanen
Antal lägenheter: 58 st
Area: 2 568 m2
Snittstorlek, lägenhet:
42 m2
Byggstart: 2019
Inflyttning: 2021
Arkitekt: Kirsh + Dereka Arkitekter

Uppsala

Ulleråker
Antal lägenheter: 159 st
Inflyttning: 2022
Arkitekt: Belatchew Arkitekter

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

Focken
Antal lägenheter: 196 st
Area: 12 644 m2
Snittstorlek, lägenhet:
65 m2
Byggstart: 2015
Inflyttning: 2017
Arkitekt: 4 Arkitektur & Form

Västerås

Hydran
Antal lägenheter: 96 st
Area: 4 403 m2
Snittstorlek, lägenhet:
44 m2
Byggstart: 2018
Inflyttning: 2020
Arkitekt: 4 Arkitektur & Form

Västerås

Najaden
Antal lägenheter: 97 st
Area: 5 308 m2
Snittstorlek, lägenhet:
55 m2
Inflyttning: 2024
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter

Västerås

Neptun
Antal lägenheter: 121 st
Area: 6 974 m2
Snittstorlek, lägenhet:
57 m2
Byggstart: 2016
Inflyttning: 2018
Arkitekt: Alessandro Ripellino Arkitekter

Västerås

Oxbacken
Antal lägenheter: 125 st
Snittstorlek, lägenhet:
55 m2
Inflyttning: 2025
Arkitekt: Archus
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