
När arbetet med utemiljön på Rönngården är klart 
kommer gården ha en karaktär av park. Gångstråket 
läggs i mitten och kantas av prydnadsträd i alléer, 
gräs och planteringar. I de nya rabatterna planteras 
vackra perenner (fleråriga växter) och buskar med 
varierande färger på både blad och blommor. 

Bredden på gångstråket är anpassad så att räddnings-
fordon kan ta sig fram. En del av bommarna kommer 
att ersättas av krukor med växter av olika sorter.

Entréerna till gården får en ljusare markbeläggning 
och med hjälp av markbelysning sätter vi ljus på hus-
gavlarna med sina typiska sjöstensfasader.  

Med dessa förändringar kommer vi att få vackra gårds-
miljöer där det går fint att umgås utan att vara för nära 

de privata uteplatserna. De som passerar på cykel el-
ler till fots går en bit från husen eftersom gångstråket 
läggs mittemellan husen. 

Vi jämnar ut marken så att det blir lättare att ta sig 
fram till de lägenheter som ligger i markplan. Idag är 
det ett eller flera trappsteg även till vissa lägenheter 
i markplan. 

- Det ska bli roligt att komma igång med utemiljön, sä-
ger Sara Rudmark som är projektledare. Det är mycket 
som ska göras och det kommer att bli rörigt under en 
period, men vi ska göra vad vi kan för att underlätta. 

Arbetet startar i augusti och beräknas vara klart till 
årsskiftet med reservation för en del växter som pla-
neras under våren 2011. 
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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. 
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De öppnare ytorna på gårdarna kallar vi gårdens pärla. Här blir en naturlig mötesplats 
med bänk, flaggstång och belysning. 
- I planteringen blandar vi rosor och perenner, berättar förbovärden Ann-Christin Grim-
berg. Dessutom vill vi ha med det roliga och sällsynta näsduksträdet. 

Lekutrustningen på gården samlas till pärlan. Det blir en gummimatta som underlag i 
stället för sand. Mattan ger bra skydd vid fall men skräpar inte ner runt om som sanden 
kan göra. Och man slipper dra in sanden i trapphus och lägenhet. 

I samråd med gårdsrådet för Rönngården ser vi nu över om det är några växter man vill 
spara och plantera på alternativa platser.  

Till lägenheterna i markplan på 
Rönngården 41-52 och 10-11 
planeras separata entréer och 
egna  förträdgårdar.  Varje hus-
håll får möjlighet till en egen 
vrå framför entrén där man 
kan plantera och ha plats för en 
utemöbel. För det behövs dock 
intyg från varje hyresgäst då det 
är en ökad kvalitet som leder 
till ökad hyra på 100 kronor/
månad. Alla berörda hushåll får 
personligt besök.

Egen entré med 
förträdgård

Välkommen till gårdens pärla!



Individuell mätning
Att införa individuell mätning av varmvatten 
är något Förbo har planer för i många områ-
den. Det görs alltid i våra nyproducerade hus 
men i de äldre husen blir det ibland svårt. Just 
nu arbetar flera företag i bostadsbranschen 
med att ta fram mätmetoder som fungerar bra 
också i äldre fastigheter. 
Vi väljer därför att vänta på de nya metoderna 
innan vi beslutar om detta arbete på Råda.  

Avslutande arbeten på Rönngården
Renoveringen av husen på Rönngården ska vara klar till 
midsommar. Ställningarna har redan tagits ner från flera 
hus och nu kan man se hur fint det blir. 

Vi har fått synpunkter på staketen kring uteplatserna. Vi 
kommer därför att göra prov på Rönngården 7-9 med vita 
inslag i staket. Detta ska utvärderas innan vi fortsätter 
med staketen på Bokgården. 

Så har du vägarna förbi - ta en titt och hör av dig om vad 
du tycker. Alla hyresgäster som bor i de renoverade husen 
får en enkät med möjlighet att ge sina synpunkter. Det 
ingår sedan i utvärderingen av arbetet. 

Solfångare på taken
Nu monteras solfångarna på taken på Rönngården. Det 
blir två hus per gård som förses med solfångare. De lutar 
cirka 45 grader och syns inte från marken. Energin ska 
bidra till att värma varmvattnet. 

Det här är ett led i Förbos satsning att minska energiför-
brukningen och öka användningen av förnyelsebar energi. 
Tillsammans med andra bostadsbolag har vi ett gemen-
samt mål om att minska energiförbrukningen till 2016. 

Arbetet innebär också att vi schaktar på gårdarna för att 
gräva ner de rör som behövs för att sprida solvärmen. 

Husrenoveringen fortsätter med Bokgården 
I augusti startar även renoveringens tredje etapp på Bok-
gården. Alla hyresgäster kommer att få ett personligt

besök inför starten då vi i lugn och ro går igenom vad 
som ska ske och hur det påverkar dig som hyresgäst. 
Vi gör omfattande arbeten för att underhålla och för-
bättra husen och för att minska husens energiförbruk-
ning. Under tiden arbetet pågår kommer man både som 
hyresgäst på Bokgården och runt omkring att märka av 
arbetena. Vi kommer göra vad vi kan för att underlätta 
under byggnationen.

Ny skyltning 
I samband med renoveringen har vi tagit fram ett skylt-
program i syfte att göra det lättare att hitta de olika 
adresserna i området. Tanken är också att skyltarna ska  
smälta in på ett snyggt sätt med områdets nya färger. 
Brons och vitt kommer användas på skyltarna. Med 
start i augusti monteras skyltarna på Rönngården.



- Att ge Råda ny kostym 
är ett omfattande arbete 
som består av flera delar. 
Hittills har vi renoverat 
122 lägenheter och i höst 
startar vi etapp nummer 
tre som består av 92 lä-
genheter. Vi påbörjar 
även arbetet med utemil-
jön på Rönngården, vil-
ket känns jätteroligt.

Hur ser planerna för ut-
veckling ut? 
- Vi har föreslagit kom-
munen att tillsammans 
se på möjligheterna att 
bygga fler bostäder i 
området.
Vi vet att många trivs 
och vill bo kvar när fa-
miljen växer eller när det 
blir svårt att gå i trappor. 
En ökad variation av bo-
städer ger möjlighet för fler att trivas. Vi vet också 
att många vill ha bättre kommunikationer både till 
Mölnlycke och till Göteborg. Området behöver 
dessutom förbättras vad gäller tillgängligheten - till 
lägenheterna, på gårdarna och för till exempel färd-
tjänst. 

Det har talats om 300 nya bostäder, var finns det ut-
rymme för dem? 
- Det exakta antalet av nya bostäder är inte alls klart. 
Går man runt i området märker man att det finns 
gott om utrymme att bygga på. Samtidigt ska vi för-
stås värna det som många uppskattar idag - närheten 
till naturen. Det är vår utmaning att balansera detta 
så det blir bra både för nuvarande och kommande 
hyresgäster. 

Hur kan hyresgästerna delta 
i detta arbete? 
- Vi har vid flera tillfäl-
len bjudit in hyresgäster 
att vara med i arbetet. Det 
finns en referensgrupp som 
lämnar värdefulla synpunk-
ter. Alla hyresgäster är all-
tid välkomna in på vårt för-
bovärdskontor under öppet 
hus för att diskutera och 
dela med sig av tankar och 
idéer kring det som pågår i 
området. På det viset fång-
ar vi många tankar om hur 
människor vill bo. Vi vill ju 
att detta ska bli så bra som 
möjligt för alla berörda.

- När förslaget är klart 
kommer det att presenteras 
som en programhandling 
som ställs ut för allmänhe-
ten som rent formellt kan 

framföra synpunkter till kommunen. Men vi fångar 
alltså många synpunkter redan nu. 
   
Till sist vill jag gärna säga att det är fantastiskt roligt 
att följa arbetet. Husen blir så fina. När nu arbetet 
med utemiljön kommer igång kommer vi verkligen 
se att Råda har fått ny kostym. 

Björkgården 2
435 32 Mölnlycke
tel 031 338 39 40
fax 031 88 14 50
forbovard.rada@foerbo.se
www.foerbo.se

Förbos VD delar med sig av sina tankar -
kom till öppet hus och gör det du med! 
Arbetet med att ge bostadsområdet Råda en ny kostym är Förbos största renoveringsarbete. Både om man 
räknar antal berörda hyresgäster och om man ser ur ett ekonomiskt perspektiv. Parallellt pågår ett samarbe-
te med Härryda kommun om att utveckla området med fler bostäder, bättre kommunikationer och tydligare 
koppling till Mölnlycke centrum. Ulla Hamnlund-Eriksson är VD på Förbo och deltar i detta arbete. 


