Säteriet i ny kostym, Mölnlycke, Härryda kommun
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Marie Keidser von Heijne
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Basfakta om projektet:
Totalt antal lägenheter
Totalt antal gårdar
Byggnadsår

732
7
1969-72

I renovering 2011-2014
Antal lägenheter
Antal gårdar

270
3 gårdar

Total hyreshöjning/ lägenhet
100 kr ventilation,
200 kr generella åtgärder, trappades upp under två år
100 kr energiförbättringar togs ut vid kontraktsbyte
Nedanstående togs ut av berörda hyresgäster:
88 kr säkerhetsdörrar
100kr förträdgårdar
100 uteplatser baksida

Här beskriver ni vad projektet omfattar med hjälp av att kryssa i nedstående rutor:
SKAL BALKONG FÖNSTER VÅTRUM
KÖK
ANNAT
X
X
X
X
Om ni kryssat ”ANNAT” beskriv vad detta innefattar nedan:

Åtgärder som säkerställer husens och områdets funktion, för att hålla dem i gott skick. Alltså
sådant som måste göras och som ingår i hyran. Här är några exempel:
• Byte hängrännor och stuprör
• Byte avloppsstick i kök
• Byte avloppsstammar källare
• Byte av utebelysning vid källare • Byte av entrédörrar till källare • Målning källargångar
• Målning av trappuppgångar
• Markarbeten uteplatser
• Byte av utomhusskyltar
• Byte av staket kring uteplatserna

Generella åtgärder som ska utveckla och förbättra området. Vi har under åren samlat på oss
många idéer från hyresgäster i området. I diskussion med en referensgrupp har vi tagit fram ett
förslag på utveckling av området som bland annat innebär en förbättrad tillgänglighet. Här är
exempel på generella åtgärder för att höja standarden:
• Genomgripande omarbetning av gårdsmiljön
• Minskad insyn i lägenheter i markplan
• Kompletterande belysning
• Nya entréer till trapphusen
• Nya och fler cykelparkeringar med tak
• Nya planteringar

• Ökad tillgänglighet till lägenheter i markplan
• Markbelysning och ny markbeläggning i entréerna till området
• Ökad tillgänglighet för t ex räddningsfordon
• Nya och fler bänkar
• Nya lekplatser
• Förbättrad avfallshantering

Den tredje delen handlar om att passa på att göra åtgärder som värnar miljön, minskar
energiförbrukningen och samtidigt ger en bättre komfort i lägenheten. Här är några exempel:
• Tilläggsisolering av fasader
• Tilläggsisolering av tak
• Tilläggsisolering av innertak i trapphusentréer • Solfångare
• Närvarostyrd belysning i gemensamma utrymmen

Arbetet med att ge Säteriet en ny kostym påbörjade fysiskt redan 2008. Som grund
för arbetet låg många års förberedande arbete inte minst från det lokala
bovärdsteamet med att samla på sig förslag, synpunkter och idéer kring områdets
utformning och användning från Förbos hyresgäster, entreprenörer i området och
personalen på plats. Inför starten skapades också en målbild för området av
ledningsgruppen. Denna målbild utgjorde, tillsammans med idébanken, ett viktigt
underlag till de arkitekter som tagit fram utformningen av husen och av utemiljön.
I det övergripande syftet med projektet fanns:
Projektet ska genomföra åtgärder för att säkerställa områdets tekniska
status men vidmakthålla områdets karaktär och ta till vara de
arkitektoniska lösningarna som är tidstypiska för när området byggdes.
Projektet ska tydliggöra bilden av Säteriet som ett tryggt område med
tidstypisk bebyggelse med vacker utemiljö och prisvärda, välplanerade
lägenheter.
Projektet ska stärka och sprida bilden av Säteriet, så att målet om att hela
Mölnlycke väl känner till vad Säteriet står för uppfylls.
Projektet ska tydliggöra de målgrupper som Förbo vänder sig till med
boende på Säteriet.
Projektet ska lyssna av de boende och ta reda på vilka kvaliteter de
söker i sitt boende och vad de är beredda att betala för detta bland annat
belysning, p-däcken, ventilation.

Till detta skapades också mätbara mål som följts upp under projektets olika etapper.
Under perioden 2011 – 2014 pågick etapp 3-5 hus samt etapp 2- 3 mark. Vid
periodens utgång hade drygt hälften av bostäderna med intilliggande utemiljö fått ny
kostym. En utvärdering tog vid för att säkerställa att vi uppnår de syften och mål
med projektet som vi föresatt oss. Under 2015 kommer arbetet fortsätta med
resterande del.
Arbetena delades in i tre delar, främst för att kunna koppla till informationen om
hur hyrorna påverkades av de olika delarna; underhållsarbeten,
standardförbättringar samt åtgärder för att minska energiförbrukningen.
I bilaga 1 redovisas hur de olika åtgärderna delades in under respektive rubrik.
Utgångspunkten var att underhållsarbeten ingår i hyran, standardförbättringar får
man vara med och betala som hyresgäst och även en del av energiförbättringarna.
Hyreshöjningen bestod av flera olika delar och föll ut under olika tider allt eftersom
åtgärderna var genomförda. För kvarboende togs inte hela höjningen ut, den föll ut
då nästa hyresgäst flyttade in.
Alla berörda hushåll fick personligt besök av vår personal. Då gavs tillfälle att ställa
frågor kring den enskilda bostaden. Det var förhållandevis få åtgärder som skulle

ske inne i lägenheten, ny ventilation i köket och byte av fönster och balkongdörrar i
många lägenheter. Däremot pågick ju arbetet på och kring husen intensivt under
närmare 10-11 månader. Tidplanen lades så att det inte pågick större arbeten under
sommarmånaderna. Inga men i nyttjande har betalts ut och inga evakueringar har
skett. Några få hyresgäster har erbjudits alternativt boende under kortare tid på
grund av nattarbete.
I de bifogade skisserna har vi valt att visa området i ett ”före” och ”efter”perspektiv. Att kunna visa upp området på detta sätt är en möjlighet som vi har haft
under en längre tid eftersom vi går fram etappvis. På så vis erbjuder vi betraktaren
att se hur åtgärderna lyfter området. Arkitekterna har ansträngt sig för att hitta den
röda tråden som knyter samman och förstärker de tidstypiska delarna.
Sjöstensplattorna har fått ta mer plats trots att de nu är färre till ytan. Räcken och
materialval i dörrar har betonats och både färg- och ljussättning ska bidra till ett gott
helhetsintryck av den nya kostymen.

Kommunikationen inför projektet, under projektet och med alla inblandade på olika
sätt. Även efter projektet är det viktigt att påminna sig om syftet och målet med
insatsen. Att alla hushåll har fått möjlighet att komma till tals via olika mötesformer.
Ett stort engagemang från alla inblandade men kanske främst från personalen på
plats.
Ambitionen om att behålla områdets karaktär och understryka den tidstypiska
arkitekturen i stället för att försöka dölja den eller bygga bort den.

En känslig fråga, men vi upplevde det som en utmaning när vi var överens i
förhandlingen med ombud och förhandlingsdelegation samtidigt som andra
representanter från föreningen motarbetade arbetet. Det kan ha haft sin förklaring i
att de inte var tillräckligt insatta och avhjälptes med kommunikation men dessföre
spreds oro i området, misstänksamhet mot uppgörelsen och det krävdes en stor
insats för att få hyresgästernas förtroende och godkännande.

Parallellt med renoveringen i området har ett större utvecklingsarbete i samarbete
med kommunens stadsbyggnadskontor pågått. Syftet var att skapa möjligheter till
fler bostäder och bättre infrastruktur vilket i sin tur skulle ge underlag till ökad
service i områden eller smidigare kommunikation till centralorten. Tyvärr upplevdes
en del av förslaget som kontroversiellt och det blev ett mycket starkt motstånd i
hela samhället och även i bostadsområdet. Det hade inte egentligen med
renoveringen att göra men undergrävde förtroendet under en period. Den här
frågan har inte lösts utan parkerats på obestämd framtid. Utvecklingsarbetet har
fortgått i helt annan skala och i ett annat tempo än det först planerades för. Om det
är bra eller dåligt för området kan vi inte veta.

Beslutet från Förbos ledning att stanna upp arbetet efter att halva området var klart
innebar många frågor först internt men så småningom också i området. Att göra
halt och utvärdera fanns förståelse för men upplevelsen var ändå att det tog för lång
tid. När hälften av området är klart uppstår lätt en bild av ett ”A” och ”B”-lag inom
området som inte är bra. Återigen naggades på förtroendekapitalet.
Vi har dock haft en trygghet i att vi kommer att genomföra arbetet och att det är
positivit trots allt att hyresgästerna efterfrågar renoveringen. Det är ändå ett
omfattande arbete med en rad olägenheter under flera månader. Dessutom blir det
ju en hyreshöjning. Men den allmänna upplevelsen är att det blir fint och man
känner en stolthet över att satsningen i området och därför är man förväntansfull.
Till sist konstaterar vi att många embryon till extra kniviga situationer löstes på ett
tidigt stadie genom att vi har hade personal på plats som snabbt gick in och tog tag i
frågan innan den kom till nivån ”extra knivig”. Ibland kan det handla om tekniska
lösningar ibland är det ryktesspridning som kan dämpas och redas ut innan det
blivit en höna av en fjäder.

Den tydliga målbilden uppskattades av arkitekterna (hus och landskap) och
ambitionen att bevara tidstypiska element bibehålla områdets karaktär var viktigt,
inte ”klistra på” något annat. Detta la grunden till ett mycket gott samarbete med
arkitekter och entreprenör i ambitionen att nå de övergripande målen i stort och
smått.
Dialogen och kommunikationen med hyresgästerna dels med referensguppen, dels
öppna hus med olika bemanning beroende på vilken fråga som var aktuell, dels vid
enskilda möten med varje hushåll samt dels den återkommande informationen
löpande genom projektet.
Ett renoveringsprojekt i sig kanske inte kan ”lyfta” ett område utan det krävs ett
långsiktigt arbetet med stort engagemang före, under och även efteråt. I vårt fall så
samlade personalen på plats på sig olika behov och önskemål av åtgärder åren före
(närmare 10 år) och visade stor lyhördhet gentemot vad hyresgästerna uppfattade
som funktionellt och inte i området. Under renoveringen har förvaltning pågått som
vanligt i de delar som inte var under renovering. Det var viktigt för att visa att vi
fortsätter ta hand om området och låter det inte stå och ”vänta in” renoveringen.
Möjlighet att ha en organisation för projektet med närvaro på plats har inneburit att
många frågor har lösts på plats.
Det var mycket nyttigt att starta i liten skala. Det handlar såväl om att testa de
tekniska och arkitektoniska lösningarna som att få se flödet och metoderna i
praktiten. Vidare är det gamla hus vi arbetar med och man får vara beredd på
överraskningar, då är det bra att ha ett mindre antal berördra hushåll i början innan
man hittat formen för att lösa detta på professionellt sätt.

Egentligen ser vi inte att detta projekt skiljer sig från andra. Men vi vill ändå lyfta
fram ett par faktorer som kan bidra till framgång även när det gäller den
ekonomiska aspekten.
Det fattades tidigt ett principiellt beslut för renovering av hela området. Sedan har
det ändå krävts separat beslut för varje deletapp. Och efter utvärdering har varje
etapp rapporterats tillbaka i relation till helheten. Detta var viktigt dels för att det
handlade om ett så stort tidsspann och det var svårt att överblicka effekter av
konjunkturer och marknadsförutsättningar, dels innebar det en tydlig uppföljning
som gjorde det enklare att säkerställa att den yttre ramen höll.
Renoveringsprojektet startade med en mindre etapp för att möjliggöra utvärdering
av åtgärderna och metoderna. Det var mycket värdefullt inför det fortsatta arbetet.
Förhandlingen med Hyresgästföreningen gjordes tidigt och säkrade intäkterna och
avkastningen i projektet. Hyreshöjningen omfattar både standardhöjande åtgärder
men även generella höjningar för det lyft av området renoveringen inneburit. Den
uppgörelsen förfaller idag vara unik, vi får inte gehör för motsvarande lösning i
kommande nya projekt.
För att finansiera projektet har parallellt med renoveringen ett utvecklingsarbete
pågått. Det har gjorts i samarbete med kommunen och inneburit att en ny detaljplan
med förtätningsmöjligheter i olika upplåtelseformer vunnit laga kraft. Inom området
fanns betydande marktillgångar som Förbo ägde. Delar av dessa har sålts. Till
exempel har kommunen förvärvat mark av Förbo för att bygga en ny förskola och
ett markområde har sålts till extern exploatör för byggnation av småhus.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi med hyreshöjningarna och
energibesparingarna får täckning för de investeringar vi gör samt att avkastningen
ligger på en accepterad nivå. Uppfattningen i området är också att hyreshöjningen är
rimlig. Vi får väldigt få kommentarer kring höjningen som ligger i en trappning och
successivt höjs under en ganska lång period. Vi ser också en ökad efterfrågan i
området vilket vi tolkar som att hyreshöjningen har varit ”rätt”.

Bilaga 1

Sammanställning över olika åtgärder i projektet
Säteriet i ny kostym, Mölnlycke, Härryda

Bilaga 2

Så här har andra beskrivit projektet
Säteriet i ny kostym, Mölnlycke, Härryda

Bilaga 3

Bildmontage Säteriet i ny kostym som illustrerar projektet

Mölnlycke, den 14 januari 2015

För Förbo AB

Marie Keidser von Heijne
kommunikationschef

Först handlar det om underhåll, det vill säga åtgärder som säkerställer husens och
områdets funktion, för att hålla dem i gott skick. Alltså sådant som måste göras och
som ingår i hyran. Här är några exempel:
• Byte av balkong- och loftgångsfronter
• Lagning av betongskador
• Sanering av PCB i fasadfogar
• Tätning av fönster i trappuppgång till
loftgångshusen
• Omläggning av tak, påbyggnad av takfot
• Byte hängrännor och stuprör
• Byte avloppsstick i kök

• Byte avloppsstammar källare
• Byte av utebelysning vid källare
• Byte av entrédörrar till källare
• Målning källargångar
• Målning av trappuppgångar
• Byte av staket kring uteplatserna
• Markarbeten uteplatser
• Byte av utomhusskyltar

Den andra delen är generella åtgärder som ska utveckla och förbättra området. Vi
har under åren samlat på oss många idéer från hyresgäster i området. I diskussion
med en referensgrupp har vi tagit fram ett förslag på utveckling av området som
bland annat innebär
• Genomgripande omarbetning av
gårdsmiljön
• Ökad tillgänglighet till lägenheter i markplan
• Minskad insyn i lägenheter i markplan
• Markbelysning och ny markbeläggning i
entréerna till området
• Kompletterande belysning
• Ökad tillgänglighet för t ex räddningsfordon

• Nya entréer till trapphusen
• Nya och fler bänkar
• Nya och fler cykelparkeringar med tak
• Nya lekplatser
• Nya grönytor
• Nya planteringar
• Förbättrad avfallshantering

Den tredje delen handlar om att passa på att göra åtgärder som värnar miljön,
minskar energiförbrukningen och samtidigt ger en bättre komfort i lägenheten. Här
är några exempel:
• Tilläggsisolering av fasader
• Tilläggsisolering av tak
• Tilläggsisolering av innertak i
trapphusentréer
• Byte av vissa fönster

• Byte av vissa balkongdörrar
• Solfångare
• Närvarostyrd belysning i gemensamma
utrymmen

”Säteriet representerar majoriteten av produktionen av rekordårens byggande, dvs
2-3-våningsbebyggelse med hög prefabriceringsgrad. Den ursprungliga arkitekturen
präglas av sjöstenselement och fyllnadsdelar med målad eller laserad träpanel och
produktionseffektiva plåtdetaljer.
Efter ett omfattande tekniskt inventeringsarbete formulerades i brukardialog dels en
social, dels en teknisk och ekonomisk målsättning för projektet som kan
sammanfattas med följande punkter.
1. Höj områdets sociala status och minska omsättningen på hyresgäster.
2. Hyresnivåerna skall bibehållas.
3. Byggnadernas långsiktiga förvaltningskostnader skall minska och
energieffektiviteten förbättras.
Dessa mycket ambitiösa målsättningar tillsammans med en arkitektonisk analys av
byggnaderna och området gav ramarna för ett respektfullt arkitektoniskt program
för restaureringen av området. Detta utgick ifrån sjöstenselementens missförstådda
skönhet och respekt för den ursprungliga karaktären där de förändringar som
området stod inför skulle lyfta fram de ursprungliga kvalitéerna och reducera de
ursprungliga bristerna.
Detta har visat sig vara en framgångsrik strategi som gått hand i hand med de
sociala, tekniska och ekonomiska målsättningarna. Säteriet omfattar ca 730
lägenheter och restaureringen sker etappvis där gradvisa förbättringar av de
ursprungliga lösningarna förfinas genom ett respektfullt utvärderingsarbete där
brukare, förvaltare, entreprenörer och arkitekt medverkar.
Områdets status har förändrats från ett område med relativt hög vakansgrad till ett
område som idag har 6 års kö till en bostad i området.
Vi vill nominera objektet därför att det visar på ett framgångsrikt och ur alla
aspekter hållbart förhållningssätt till ett av de mest angelägna och aktuella
restaureringsprojekten i vår tid; restaureringen av miljonprogrammet.”

Bostadsområde Säteriet Mölnlycke, Härryda
”En välbekant typ av bostadsområde från miljonprogrammet har renoverats med en
begränsad budget och i nära samarbete med hyresgästerna. Renoveringen tar till
vara områdets grundläggande kvaliteter och robusta ordning. Gamla betongelement
med frilagd ballast har rengjorts och lyfts fram genom ett kontrasterande spel med
nya material. En ny indelning av marken med uteplatser närmast husen har
utvecklat utemiljön.
Byggår: 1968-1972 (Råda bostadsområde)
Arkitekt: Göteborgs Förorters Arkitektkontor
Tillägg/ombyggnad År: 2009-2013
Arkitekt: Anders Eloff, Petter Lodmark och Nisse Hassellöf, QPG Arkitektur AB
Byggherre: Förbo AB
Säteriet nomineras till Helgopriset 2013 för en renovering som med små medel visar på och
utvecklar kvaliteter i ett miljonprogramsområde.”

klyfta

Renoveringsprojektet har haft som utgångspunkt att ta tillvara på områdets och byggnadernas ursprungliga egenskaper och karaktär.
Att sortera, kristallisera fram och förfina en arkitektur och skala som kännetecknar miljonprogrammet. Att lyfta fram de goda egenskaperna,
fylla i linjerna och göra det enkla tydligt, men
också att lägga till sådant som ger en extra finess till platsen, byggnaden och byggnadsdetaljen. Att ge gårdsrum och platser tydlighet och
användbarhet och att ta hand om det offentliga, det halvprivata och det privata rummet.
Att skapa en ny identitet med bibehållen kärna
och inre kvalitet. Att klä Råda i ny kostym, blev
och förblir mottot för hela renoveringsarbetet.

gårdsrum

gårdsrum

fin representation av ursprungsmaterialet. Det är
också en yta som är beständig så att träets struktur
och kulör står sig över tid speciellt i utsatta lägen.
Teaklaminatskivor blir väggbeklädnad i indragna balkonger, blir upphängningsanordning för
krukor. Skivor spåras upp för en högre transparens i Portiker till trapphus, görs som höga
plank i staket. Blir fasadmaterial och dörrmaterial vid de vinklade entrénischerna till loftgångslägenheter. Blir loftgångsräcke. Ett varmt
och mjukt material där människor kommer nära.

Metallplåt återfinns vid den befintliga fasadens
alla kompletteringsdetaljer som, krönplåtar,
droppbleck, anslutningsplåtar, hängrännor, stuprör, balkongstolpar, kantlister. Metallplåt finns
också fasadmaterial i de fält på fasaden som inte
utgörs av sjöstenselement. Metallplåtar har varit belagda med ytskikt i en mängd olika kulörer.
Nu lyfts metallens egenkaraktär fram i en
mässing eller kopparton. Som kantsömmen och
dekorsömmen i den skräddarsydda kostymen
utgör nu kopparfärgad plåt, distanslister och
smyglister i nya svarta fasadfält och som ett

tydligare avslut på byggnadskropparna markeras takfoten med en kopparfärgad skärm.
Analyser av energiförbättringsåtgärder visade att störst verkan av tilläggsisolering
gavs vid tak och fasadpartier som varit klädda med plåt. Nya fasadfält med svarta polymerbetongskivor är utformade så att ljusföringen in i lägenheterna bibehålls genom
vinklade utvändiga nischer. Vilket skapar en
dynamisk fält med olika ljusföring beroende av
hur ljuset faller på de svarta halvmatta ytan.

klyfta

I det befintliga områdets trapphus, entréer och lägenhetsdörrar, såväl utvändigt som invändigt har
trämaterialet Teak haft en betydande roll. Som
varm kontrast till de robusta och kraftigt dimensionerade bärverken i betong. Orginalutförandet
av staket och plank bestod av brunlaserad furu.
Tillägg av nya plank och barriärer har gjorts av
tryckimpregnerat virke. Renoveringsprojektet har
sorterat ut trämaterialen till endast en sort, men
med större tillämpning och nya användningssätt.
Som ersättningsmaterial till ett idag etiskt svåranvänt trämaterial har valts en Teaklaminatskiva med

skogsrum

skogsrum

god beständighet och som kan lyfta fram och bli
en resonansbotten till fasadelementen. I delar
av klimatutsatta konstruktioner, som loftgångsbarriärer har betong och sjösten försvagats och
eroderat. Som hågkomst av ursprungsmaterialet har sjöstensytan dokumenterats och transformerats till grafiska schabloner för glastryck.
Balkongfronter med screentryckt glas tillåter
ljuset att flöda in på de indragna balkongerna
och vidare in i bostäderna. Utifrån förhindras insyn på balkongen. Sjöstenen förblir ett sammanhållande karaktärsmaterial för det nya Råda.

hybrid

hybrid

hybrid

hybrid

Sjösten är ett karaktärsmaterial i fasadelementen i betong. Stenen som beståndsdel är opåverkad och naturligt slipad, ett autentiskt material.
Frilagd som ballast ger den betongfasaden en varm
grundton. Ytan har haft en hög beständighet och ytans
åldrande har skett utan att det ursprungliga uttrycket och kulören har förändrats. De sammanhängande
ytorna av sjöstensfasad är begränsade och delas in
utbredningar som har en mänsklig skala och renoveringsarbeten och förslag till åtgärder har utgått från
sjöstenen och betongelementets grundkvaliteter.
Förändringsarbetet har lyft fram behovet av kompletterande fasadmaterialval som har minst lika
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RRönngården med känsla av park
SÄTERIET I NY KOSTYM

I augusti startar arbetet med att göra fint på gården vid Rönngården. I det här bladet presenterar vi hur
gården ska se ut. Du kan också läsa om de pågående renoveringsarbetena med husen och hur de fortsätter
på Bokgården. Ulla Hamnlund-Eriksson, VD på Förbo, ger sin bild av utvecklingsarbetet för hela området.

UTVECKLING TILLSAMMANS
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