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Lyftet på Lisa Sass gata 

Bostadsbolagets bidrag till tävlingen Årets bästa renoveringsprojekt 

 

 

 

Projektinlämning  

1. Renoveringsprojektets namn: Lisa Sass gata  

2. Byggherrens namn och uppgifter om kontaktperson: 

Företagsnamn: Göteborgs stads bostadsaktiebolag (Bostadsbolaget)  

Kontaktperson: Projektledare Namn: Per Strand 

Telefon: 031-731 50 36  Mail: per.strand@bostadsbolaget.se   
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3. Kortfattad beskrivning av projektets fokus och omfattning.  

 

SKAL BALKONG FÖNSTER VÅTRUM KÖK ANNAT 

X X X   X 

 

Annat: Projektet omfattar även allmänna utrymmen samt tekniska installationer. 

 

Projektet i korthet 

Bostadsbolagets fastighetsbestånd på Lisa 

Sass gata består av 300 lägenheter fördelat 

på tre femvånings lamellhus. Husen byggdes 

som bostadshotell i början av 1970-talet och 

var i behov av såväl tekniska förbättringar 

som åtgärder för ett mer socialt och trivsamt 

klimat. Husen har genomgått löpande 

underhåll men saknade flertalet moderna kvaliteter och lösningar. Området har präglats av 

oroligheter, otrygghet och dåligt rykte vilket också bidragit till att många hyresgäster sett 

lägenheten som en tillfällig lösning. Förändringsbehoven var med andra ord omfattande på 

många sätt och vi stod inför en rad utmaningar långt utöver de rent byggnadstekniska.  

Projektet har aldrig handlat om att bara vidta de nödvändigaste åtgärderna utan det primära 

har, från första början varit, att tillsammans med de boende lyfta och modernisera husen för 

att öka hyresgästernas trygghet, trivsel, komfort och stolthet. Förutom tekniska och 

ekonomiska analyser har synpunkter och önskemål från hyresgästerna varit vägledande i 

renoveringen. Satsningen är också positiv ur miljösynpunkt då vi har vidtagit ett antal 

energisparande åtgärder. 

Boinflytande har varit ett av projektets nyckelord. Vi har från första början fört en löpande 

och nära dialog med de boende och på de boendes villkor. Resultatet är en renovering med 

såväl sociala som ekonomiska och miljösmarta vinster – för hyresgästerna, Bostadsbolaget 

och för staden.  

Byggstart för första huset var augusti 2013 som färdigställdes i december 2014. Projektet i sin 

helhet färdigställs sommaren 2015. 

Innergård före renoveringen. 
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4. Beskrivning av projektets utförande. 

Bakgrund 

Lisa Sass gata ligger vid Selma Lagerlöfs torg i stadsdelen Backa i Göteborg – ett område 

med skamfilat rykte men som står inför ett stort utvecklingsprojekt där olika aktörer kommer 

att dra sitt strå till stacken för att lyfta stadsdelen och området runt torget. Inom en period på 

cirka 15 år räknar staden med att området ska tillföras omkring 3000 nya bostäder, en 

idrottshall samt ett nytt handels-, kultur- och servicecenter. 

Bostadsbolaget är först ut med sin satsning. Vi vill erbjuda attraktiva smålägenheter som 

motsvarar hyresgästernas önskade kvaliteter till rimlig kostnad. Som allmännyttigt 

bostadsföretag tar vi ett stort socialt ansvar 

och arbetar på olika sätt för att skapa 

trivsammare, tryggare och bättre bostads-

områden. Genom satsningen hoppas vi att 

bidra till ökad trivsel, kvarboende och 

stolthet för att bo och verka i Backa.  

Husen på Lisa Sass gata byggdes som 

bostadshotell på 1970-talet. Lägenheterna är 

små, främst ettor med minikök, 25 m2 men 

även några tvåor med minikök, 40 m2. På 

grund av lägenheternas storlek och låga hyra 

bor många unga, studenter och ensamstående 

på adressen. Avflyttningen har varit stor 

vilket bidragit till en känsla av otrygghet 

bland boende och varit resurskrävande för 

bolaget.  

Behov och önskemål 

Husen har sedan inflyttning genomgått löpande underhåll men nu var det dags för en 

övergripande renovering och modernisering. Där behövdes tekniska lösningar och 

energiåtgärder, men även åtgärder av det mer sociala slaget för att komma till rätta med 

känslan av otrygghet. Engagemanget bland boende har varit lågt och dialogen nästintill 

Fasaderna före och under renoveringen. 
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obefintlig. Jämfört med andra områden i vårt stora fastighetsbestånd har Lisa Sass gata fått 

låga betyg i flertalet mätningar. 

Projektet startade 2010 med enkäter och djupintervjuer. Dessa visade att hyresgästerna inte 

varit helt nöjda med sitt boende och ofta sett adressen som en tillfällig lösning.  

Dialogen med de boende har prioriterats högt genom hela projektet. En mängd kanaler, 

digitala som fysiska, har använts för att framgångsrikt förankra, informera och kommunicera 

med de boende. Bland annat skapades en referensgrupp. Många samtal har handlade om 

trygghet, om att området ska vara fint och ha 

sådana kvaliteter som ger såväl stolta 

hyresgäster som en stolt fastighetsägare. 

Genom att först låta hyresgäster och 

involverade yrkesgrupper lämna önskemål 

och synpunkter har projektet genomförts 

med stor respekt för de boende likaväl som 

för de som arbetar i och med husen. De olika 

grupperna sammanställde tankar och önskemål i bruttolistor som tillsammans utgjorde det 

underlag som arkitekterna och övriga projektörer arbetade utifrån. Arbetsgången var därför 

till mångt och mycket omvänd sett till den sedvanliga processen. 

Åtgärder och resultat 

Gemensamma utrymmen  

Tidigare sammanlänkades de tre huskropparna av en lång och anonym korridor. Korridoren 

innebar bland annat att obehöriga som tagit sig in i fastigheten kunde röra sig fritt i alla tre 

byggnader. Denna problematik har lösts genom att husen har separerats då vissa delar har 

rivits medan andra har disponerats om. Som 

ett resultat har varje huskropp fått en egen 

identitet. Husen har gått från att präglas av 

storskalighet och anonymitet till småskaligt 

och socialt inbjudande.  

Korridoren mellan husen har nu gjorts om till 

cykelrum. Där har boende även möjlighet att pumpa cykeln vid en stationär pumpstation.  

Dialoggruppen ”inventerar” husen före renoveringen. 

Skiss över ny entré. 
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På de låga taken som ses från lägenheterna har det mönsterbelagts belysta sedumtak. Förutom 

att taken är trevliga att titta på bidrar de positivt till miljön genom att infiltrera och fördröja 

dagvattnet vid regn. 

 

Entréerna pekades tidigare ut som otrygga platser på 

grund av sin anonyma, trånga och mörka karaktär. Efter 

ombyggnationen har de flyttats, öppnats upp, glasats 

från golv till tak och fått ett helt annat ljusinsläpp. Det 

tidigare inbyggda trapphuset har öppnats upp. Genom 

ny planlösning, ökad tillgänglighet och stora fönster-

partier har entréerna blivit tydligare och fått en 

välkomnande och trygg miljö.  

Även utemiljön och gårdarna mellan husen omfattas av 

förändringsarbetet. Här satsar bolaget på att skapa  

tillgängliga och mer trivsamma miljöer som bjuder in 

till gemenskap. Tidigare användes gårdarna av hyres-

gästerna i mycket liten utsträckning på grund av att de 

var svårtillgängliga och att man kände sig iakttagen och 

utlämnad. Efter moderniseringen får gårdarna mer av en 

rumskaraktär, är mer tillgängliga och inbjudande med 

nya planteringar, grillplatser, trivsamma sitt-

platser, en damm och odlingslotter.  

Det finns hyresgäster med stort hantverks-

intresse som bland annat hjälper grannar med 

diverse projekt. Allt ifrån att laga cyklar till 

att renovera möbler. Bostadsbolaget bistod 

tidigare med en lokal för snickeriverkstaden 

men tack vare renoveringen kommer vi 

framöver att erbjuda detta i en bättre och 

fräschare lokal i huset.  

  

Entré före renoveringen. 

Skiss över innergård. 

Ny entré.  

Skiss över innergård. 
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Lägenhetskorridorerna på varje plan är långa, cirka 70 meter, och relativt smala. Det har varit 

en utmaning att få korridorerna och uppfattas som mer trivsamma och välkomnande. Detta 

har lösts med genomtänkt ljussättning och ny färgsättning på väggar och golv. 

 

 

 

 

 

 

 

Privata utrymmen och smarta balkonger  

Hyresgästerna har uttalat önskemål om att bibehålla en låg hyresnivå. Därför har vi enats om 

att minimera standardhöjande åtgärder i lägenheterna. Dock har samtliga lägenheter i 

samband med renoveringen fått en egen balkong vilket tidigare saknades och har efterfrågats. 

Tack vare balkongen har den privata ytan utökats och möjliggjort en smart förrådslösning. 

Tidigare låg samtliga lägenhetsförråd i husens skyddsrum, långt från lägenheten. Dessa 

utpekades tidigt som en otrygg plats att vistas på och som en osäker plats att förvara sina 

ägodelar. Genom att integrera förrådet på respektive balkong har man skapat ett privat, 

tillgängligt och säkert förvaringsutrymme. De som vill kan dessutom välja att få balkongen 

inglasad mot en överkomlig kostnad. Ett 

val som hittills cirka 70 procent av hyres-

gästerna har gjort. 

I samband med monteringen av balkong 

har varje lägenhet också fått nya fönster 

och en balkongdörr. Utöver bättre u-värden 

etcetera har detta medfört ett större ljusinsläpp och ljusare lägenheter.  

 

Skiss på balkong med förråd. 

Lägenhetskorridor före.     Lägenhetskorridor efter. 



 

7 

Energibesparande åtgärder 

Miljömässigt innehåller projektet ett antal åtgärder för att minska energiförbrukning. Istället 

för att värmen försvinner ut genom dåligt isolerade fasader och tak kommer de nya klimat-

skärmarna och värmeåtervinningen att spara både pengar och energi. Bland annat har ny till- 

och frånluftsventilation med återvinning (FTX) installerats, liksom fönster med bättre  

u-värde. Man har också sett över belysningen, installerat ljuskällor med lågenergi och LED 

samt monterat närvarostyrd belysning i 

allmänna utrymmen. Totalt beräknas 

energiförbrukningen att sjunka från 142 till 

70 kWh/m2 Atemp. 

Husets södra fasad har försetts med solceller 

som beräknas producera 18 000 kWh per år. 

I entréerna sitter det en display som visar hur 

mycket energi solpanelerna producerat.  

I samband med projektet har vi även valt att införa individuell mätning och debitering (IMD) 

av varmvatten och el. Lägenheterna på Lisa Sass gata var ett av ett fåtal hushåll i vårt bestånd 

som fortfarande hade kollektiv el. Studier visar att det i områden med IMD inte är ovanligt att 

förbrukningen sjunker med i snitt 20 procent. Genom att ha koll på sin förbrukning kan varje 

hyresgäst själv påverka sin boendekostnad och miljöpåverkan. 

Renoveringen har skett med stöd av SundaHus miljödatabas vilket innebär medvetna val av 

byggmaterial och byggprodukter avseende dess påverkan på hälsa och miljö. SundaHus 

grundar för en god vistelsemiljö för såväl byggentreprenörerna som förvaltare och de boende. 

Summering 

Satsningen på Lisa Sass gata har utförts med respekt för miljö, boende och stadsdelen. Husen 

har genomgått en stor förvandling som inte bara moderniserat dem utan också rustat dem för 

årtionden framöver. Projektet har ökat trivsel, stolthet, trygghet och engagemanget bland de 

boende, samtidigt som det har förenklat den vardagliga förvaltningen av fastigheten. 

  

Solceller på ny fasad. 
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5. Redovisa de tre viktigaste faktorerna som har gjort projektet framgångsrikt? 

Även om processen har varit lång har 

den fungerat mycket bra. Engagerade 

medarbetare, hyresgäster, entre-

prenörer och andra samarbetspartners 

är betydelsefullt för alla projekt. I detta 

projekt har kanske framförallt följande 

tre faktorer/angreppssätt bidragit till 

framgången:  

 

 Våga ta större grepp 

Att inte enbart göra de mest nödvändiga och enkla åtgärderna utan att ta ett större 

helhetsgrepp har varit signifikant för detta projekt. Bakgrunden har varit de synpunkter som vi 

fått från våra hyresgäster avseende bland annat trivsel och otrygghet i kombination med våra 

egna krav på sänkt energiförbrukning och förbättrad förvaltning.  

Projektet har inneburit ett rejält lyft för hela området. Byggnaderna har förvandlats från 

enformiga och trista 70-talslimpor med fasad av dansk sjösten till moderna, energismarta och 

attraktiva flerbostadshus med en spännande gestaltning. 

Genom detta helhetsgrepp hoppas vi att minska antalet omflyttningar som inte bara bidrar till 

en känsla av otrygghet utan också är kostsamma. På samma sätt hoppas vi att de renoverade 

husen och gårdarna kommer leda till minskad skadegörelse, nedskräpning och klotter. 

Satsningen visar att någon bryr sig om området, folk kommer vistats i och ”bevaka” miljön i 

större utsträckning än tidigare och argument som ”Det är redan fult” kommer inte längre att 

vara giltiga.  

 Den väsentliga dialogen 

En grundläggande tanke och något som karaktäriserat projektet sedan start är vikten som lagts 

vid hyresgästernas boinflytande. Att processen har gått så smidigt, inte minst när det kom till 

att samla in medgivanden från de 300 hyresgästerna, är till stor del resultatet från en god och 

löpande dialog med de boende. Här spelar kvartersvärdens relation till hyresgästerna en viktig 

roll. Redan 2010 påbörjades utredningar kring Backa där man bland annat undersökte 

Nya fasader med balkonger. 
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hyresgästernas syn på sitt boende och på området. Våren 2012 var det dags att kicka igång 

projektet och alla hyresgäster bjöds in att delta i en dialoggrupp rörande moderniseringen. Ett 

tiotal hyresgäster anmälde sitt intresse och sex personer i varierande åldrar och med 

varierande boendetid i området var aktiva i gruppen. Andra hyresgäster har bland annat 

kunnat använda dem som kommunikationsväg och de har företrätt hyresgästernas röst. 

Dialoggruppen har träffats tillsammans med representanter från Bostadsbolaget och arkitekten 

vid ett halvt dussin tillfällen och då diskuterat boendet utifrån olika utgångspunkter. Bland det 

första gruppen gjorde var att gå en rundvandring i och omkring huset för att diskutera olika 

utrymmen och hur man uppfattade dessa. Även diskussioner om lägenheternas utformning 

och hur man brukar dem, liksom om allmänna utrymmen och gårdarna har förts.  

Graden av boinflytande har varit stor även för dem utanför referensgruppen. Hyresgäster och 

andra intresserade har hela tiden kunnat följa projektet via informationstavlor i trapphusen, 

artiklar i vår hyresgästtidning och projektsidan på vår hemsida. Det har även skapats digitala 

nyhetsbrev och hållits öppna möten. Alla har haft möjlighet att återkoppla och lämna 

synpunkter. 

 

 Det ekonomiska ansvaret 

Samtidigt som det finns många behov och önskemål är det viktigt att hålla åtgärderna inom 

rimliga gränser. Inte minst måste man fokusera på rätt saker och tänka på det förvaltnings-

ekonomiska.  

Parallellt med dialoggruppens diskussioner har Bostadsbolaget tillsammans med arkitekt och 

tekniska konsulter arbetat fram ett åtgärdsprogram. En bibehållen låg hyresnivå är viktig för 

många av hyresgästerna på Lisa Sass gata och därmed har det varit viktigt att de standard-

höjande delarna av renoveringen inte blivit för kostsamma. Samtidigt är det viktigt att hyres-

”Dialogen i referensgruppen blev väldigt väldigt bra och att det blev som vi pratade 

om från början. Att det vi pratade om blev med i slutet. Det var en fantastisk idé med 

förråd på balkongen. Entréerna blev också jättebra, ljusa och fina.” 

Henry, hyresgäst 
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gästernas önskemål om förbättringar i så stor grad som möjligt blir verklighet. Satsningen ska 

vara ekonomiskt hållbar för såväl bolaget som hyresgästerna – det är viktigt att tillföra sådana 

kvaliteter som hyresgästerna är villiga att betala för.  

Vissa åtgärder i satsningen är standardhöjande och innebär en hyreshöjning för hyresgästerna 

men hyrorna kommer även fortsättningsvis att vara låga. Hyreshöjningen för 1 rum och kök 

blir strax över 600 kronor per månad och den nya hyran för 2014 blev 3474 kronor. Utöver de 

standardhöjande åtgärderna som alla får, har hyresgäster även möjlighet att välja inglasning 

av balkongen till en prisvärd kostnad. Och liksom våra övriga hyresgäster kan de även göra 

standardtillval som exempelvis byta golv, kakel, köksluckor och lägenhetsdörr.  

 

 

 

  

”Lisa Sass gata var i sin ursprungliga form, storskaligt, trist, och näst intill 

världsfrånvänt i sin slutenhet mot omgivningen. Tiden hade på alla sätt sprungit 

ifrån det forna bostadshotellet. Den rationella serviceanläggningen har gett upphov 

till otrygghet och anonymitet både inom bostadskomplexet och i omgivningen. De 

enda egentliga kvalitéerna som Lisa Sass gata rymde var de boende och den 

ekonomiska tillgängligheten som de små bostäderna erbjuder. 

 

Under det inledande dialogarbetet har vi mött engagerade människor som visat oss 

sin vardag och pekat på de situationer i sitt boende som krävt förändring. De vill 

känna sig trygga och vara stolta över sina hus och de vill kunna använda sin 

närmiljö samtidigt som den ekonomiska tillgängligheten bibehålls.  

 

Att Lisa Sass gata har samma ekonomiska tillgänglighet som innan, att inneklimatet 

förbättras och att energiförbrukningen minskar till hälften har varit lika självklara 

målsättningar som trygghet, stolthet, tillgänglighet och minskad omflyttning. Vårt 

uppdrag har varit att balansera alla dessa hårda och mjuka mål till en fungerande 

arkitektonisk helhet.” 

Nisse, QPG arkitektur AB 
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6. Har det uppstått några extra kniviga situationer som lösts på ett framgångsrikt sätt? 

Initialt var den stora frågan vilken omfattning satsningen skulle ha och vilken väg bolaget 

skulle välja. Vi valde den svårare men rätta vägen - att satsa stort och skapa mervärden för 

hyresgästerna, utöver de nödvändiga tekniska åtgärderna.  

Sättet att lösa förrådsproblematiken genom att placera dem på respektive lägenhets balkong 

var inte helt självklar från början men blev en mycket lyckad lösning. Säkert, privat och 

tillgängligt. Storleken på de nya förråden är också en fördel. Det nya ventilationssystemet 

innebar också till en början en del huvudbry eftersom det tar upp stora ytor och man inte ville 

ta lägenhetsyta i anspråk. Lösningen blev kanaldragning i förrådet på balkongen. Genom att 

låta ventilationskanalerna löpa från taket ned i respektive förråd upptas ingen yta i lägenheten.  

Satsningens omfattning har varit en utmaning men vi vill att hyresgästerna ska trivas, känna 

glädje och stolthet över sitt boende. Att man väljer att bo kvar för att man trivs med 

lägenheten, husen, området och oss som hyresvärd. Det skapar ett tryggare och stabilare 

boende vilket är till fördel för den enskilde hyresgästen men även för grannar och oss som 

hyresvärd. Många av hyresgästerna har sett boendet som tillfälligt och inte varit särskilt 

engagerade. Detta, tillsammans med stadsdelens skamfilade rykte, har bidragit till en högre 

grad av omflyttning än i andra områden. Att minska omflyttningen och öka trivseln har varit 

en utmaning som har hanterats framgångsrikt genom en öppen dialog och stora möjligheter 

för hyresgästerna att påverka projektet.  

Olika personer har olika förväntningar och behov. Önskemålen har varit många och 

varierande. Eftersom bolaget så tydligt bjudit in till dialog har det varit oerhört viktigt att i 

största möjliga mån ge gehör för synpunkterna, utan att skapa för höga hyreshöjningar. 

Eftersom området präglats av otrygghet och oroligheter har vi även fört samtal med lokal 

polis och den intilliggande skolan för att ta del av deras kunskap och involvera dem i 

utvecklingen. Även detta har varit ett framgångsrikt koncept. Möjlighet att påverka och vara 

delaktig ökar ansvarskänslan vilket vi hoppas ska visa sig genom minskad skadegörelse och 

allmän omsorg om allmänna utrymmen och utemiljön. För medlemmarna i dialoggruppen har 

satsningen också inneburit insyn i fastighetsförvaltningens värld och allt vad det innebär. 

Genom en variation av kommunikationskanaler som skapat delaktighet och möjligheter till 

boinflytande har engagemanget blivit stort och satsningen har mottagits väl av hyresgästerna.  
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7. Ge exempel på hur vunna erfarenheter kan komma till nytta i framtida projekt för er 

själva och andra byggherrar? 

Tekniskt sett är framförallt balkonglösningen med lägenhetsförråd en god erfarenhet. Genom 

att tillföra balkonger på fasaderna och på dessa inkludera ett förråd har husen fått ett helt nytt 

utseende samtidigt som man löst problematiken med små och otrygga förråd i husens 

allmänna utrymmen. Beslutet att sätta ventilationen på utsidan av lägenheterna (på balkongen, 

intill förrådet) är ytterligare en god erfarenhet. Åtgärden var inte självklar från början men är 

ett tydligt exempel på smarta lösningar som möjliggörs när många parter med olika 

kompetens och utgångspunkter samarbetar.  

Att som i detta projekt vända på arbetsordningen genom att låta hyresgäster, ingenjörer och 

andra inblandade yrkesroller sammanställa bruttolistor med önskemål för att sedan låta 

arkitekterna och övriga konsulter arbeta utifrån dessa har varit annorlunda men gett mycket 

goda resultat.  

På den mjukare sidan finns erfarenheterna av att skapa engagemang och dialog. 

Bostadsbolaget lägger alltid stor vikt vid kommunikationen med hyresgästerna. I projektet på 

Lisa Sass gata har denna del av arbetet varit särskilt viktig och fått extra utrymme. Det har 

tagit tid och resurser men vinsterna är klart övervägande. Sättet att förankra satsningen bland 

boende och andra intressenter kommer vi att ta med oss i kommande projekt.  
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8. Hur skiljer ert framgångsrika renoveringsprojekt sig kostnadsmässigt från andra 

liknande projekt? 

I detta projekt har vi framför allt fokuserat på allmänna utrymmen, fasader, yttertak och 

utemiljö. Åtgärderna och investeringen har varit jämförelsevis större än andra liknande 

projekt. Samtidigt skiljer sig projektet väsentligt från andra bostadsområden. Lägenheterna är 

överlag små, vi har 100 lägenheter i varje huskropp men exempelvis enbart en entré och en 

hiss. Det innebär också, att jämfört med ett normalhus, är det fler människor som nyttjar 

entréer och gemensamma utrymmen, och därmed även jämförelsevis fler som får glädje av 

genomförda åtgärder. 

Att bygga om de gemensamma lägenhetsförråden till cykelförråd och flytta upp lägenhets-

förråden till balkongerna innebar att vi tillförde lägenhetsförråd som går att använda och 

cykelförråd som tidigare saknades. Ekonomisk innebär det mindre problem med stölder och 

inbrott och därmed sänkta förvaltningskostnader. 

De energibesparande åtgärderna, ny ventilation med återvinning och FTX, nya fönster, ny 

bättre isolerad takuppbyggnad, ny belysning och belysningsstyrning, individuell mätning och 

debitering av el och vatten, nya termostatventiler, injustering värme, och solceller innebär en 

väsentligt sänkt energikostnad för byggnaderna. 

Tillskottet av en rymlig balkong innebar en hyreshöjning på 605 kr per månad. En höjning 

som fick full accept från hyresgästerna då de upplever att de får mycket för pengarna. Att 

våga satsa på en så pass dyr lösning som att montera nya stora balkonger har i detta projekt 

varit lösningen på många problem. Trots en initialt relativt hög ekonomisk insats ser vi 

framöver en vinning på många plan. Detta i kombination med sänkta energi- och drift-

kostnader gjorde att totalekonomin för projektet blev positiv.  

 


