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Tillsammans med bland annat Gamla riksarkivet i 
Stockholm och hissen på Kalmar slott är vår renove-
ring nominerad till Helgopriset, Statens fastighetsverks 
arkitekturpris. 

På Förbo är vi väldigt stolta och glada över att Statens 
Fastighetsverk valt ut ”den nya kostymen” till ett av fem 
projekt som är nominerade till Helgopriset. Det är en fin 
bekräftelse på att de åtgärder som görs både är nyskapande 
och tar tillvara på de kvaliteter som finns i området. 

Helgopriset är Sveriges största arkitekturpris och har de-
lats ut fyra gånger, sedan starten 1996. Priset ges för bästa 
restaurering, komplettering, ombyggnad eller tillbyggnad 
av ett äldre byggnadsverk. Statens fastighetsverk motiverar 
nomineringen med att man ”med små medel visar på och 
utvecklar kvalititer i ett miljonprogramsområde”

Petter Lodmark, arkitekt på QPG som varit med på hela 
resan betonar att det inte är vanligt att ett miljonprograms-

område nomineras till arkitekturpris.  
- Att vi finns med tror jag till stor del handlar om att vi 
använt oss av de historiska kvaliteterna här, säger han till 
GP i en artikel den 18 oktober. 

- Vi använder samma material, men om de tidigare inte 
spelade tillsammans så har vi stämt orkestern så att de har-
monierar. Det ser ut som 70-tal, men det ser stiligt ut, säger 
Petter Lodmark.

Förbos informationschef  Marie Keidser von Heijne håller 
med.
- Det är lite så att man får nypa sig själv i armen. Fast det 
viktigaste är att de som bor och jobbar här är nöjda, säger 
hon.

Helgopriset delas ut i samband med Arkitekturdagen den 
8 november. Mer information om Helgopriset och de olika 
nominerade bidragen kan du läsa om på sfv.se. 

Nya kostymen nomineras till fint pris
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Har frågor om planen är du välkommen 
att kontakta André Berggren på Härryda 
kommun, tel 031-724 62 31.

2008 när arbetet med att ge området en ny kostym star-
tade så formulerades en målbild.  Det har nu gått flera 
år och innan arbetet med renoveringen fortsätter, är det 
viktigt att göra en ordentligt avstämning. Har resultatet 
blivit så som det var tänkt? Har det hänt saker under 
tiden som gör att det finns andra lösningar som på ett 
bättre sätt gör att vi kan ge området de värden vi hade 
tänkt oss? 
 
Utvärderingen ska självklart se på utformning och arki-
tektur, genomförande och hyresgästernas uppfattning. 
Det är också viktigt att göra en uppföljning på målen om 
bland annat ökad tillgänglighet, minskad energiförbruk-
ning, tekniska lösningar och materialval. Arbetet med 
utvärderingen har försenats men ska påbörjas i vinter.  

Frågor och svar
I samband med renoveringen har vi ju svarat på enkäter - räcker 
inte det?
Det stämmer att vi i slutet av varje etapp har samlat 
in synpunkter från alla berörda hyresgäster i en enkät. 
Resultatet i dessa enkäter visar en stor tillfredställe med 
arbetet i stort men att det också inneburit en del stör-
ningar, vilket inte är så konstigt. Det har kommit in ett 
antal förslag till förbättringar som vi också har tagit till 
oss, värderat och i många fall också utfört.

Är det Förbo eller kommunen som bestämmer takten? 
Takten på renoveringen bestämmer Förbo, takten för 
nybyggnation styrs av de planer som kommunen be-
slutar om. 
 
Kommer Förbo att renovera våra hus också? 
Ja, husen på Tall-, Björk och Aspgården ska renoveras. 
Tidsplanen för dessa arbeten tas fram då utvärdeirngen 
är klar. En fingervisning är att det kommer att ske inom 
de närmsta åren. 

Varför stannar renoveringen upp nu?
Det har nu gått lång tid sedan den första målbilden 
för renoveringen formulerades. Vad händer nu? 

Planarbete för Norra Säteriet

I november presenteras planen om bostäder och en förskola 
i Norra Säteriet för kommunfullmäktige. Om fullmäktige då 
beslutar om planen kommer arbetet med att bygga den nya 
förskolan att påbörjas redan i år.

Det kommer främst påverka parkeringarna vid Tallgården och 
berörda hyresgäster får information om detta.
Besökande hänvisas i första hand till Grangårdens parkering 
under bygget.  

Platåvägen och gångvägar behöver också ses över, vem gör det? 
Det är kommunen som ansvarar för både Platåvägen och 
gångvägarna runt om området. Vi har framfört de synpunkter 
som kommit till oss Förbo. 



Husen på Grangården är klara men arbetet med utemiljön 
fortsätter och ska bli klar i vinter.  Då har alla övergår-
darna fått den nya kostymen. 

I slutet av varje etapp har vi samlat in synpunkter från alla 
berörda hyresgäster i en enkät. Och så har vi även gjort efter 
denna etapp.  Totalt fick 92 hushåll enkäten och av dem har 
38 valt att svara på våra frågor, vilket motsvarar en svars-
frekvens på 41 procent. 

Svaren visar att 68 procent är nöjda eller mycket nöjda, 
med  renoveringen av husen men också att det har inne-
burit en del störningar, vilket inte är så konstigt. Vi ser 
också att en stor majoritet är nöjda eller mycket nöjda 
med bemötandet från de entreprenörer som utfört arbetet.  

- En dam ringde och ville framföra sitt tack för det fina 
arbete som våra entreprenörer gjort och också påminna om 
deras del i att Förbo nominerats till ett fint pris, berättar 

Marie Keidser von Heijne, på Förbo. Det tycker jag är ett 
gott betyg. Ja, hon sa faktiskt att hon skulle sakna dem. 

Nu i höst pågår arbetet med utemiljön på Grangården. I vin-
ter beräknas det vara klart även om en del planteringar kan 
dröja till våren 

Precis som på tidigare gårdar har vi tagit bort träd som med 
åren vuxit sig stora och orsakat skador på byggnader, på 
asfalt och plattor samt även på rörledningar. Gångstråken 
läggs om så att de ska vara längre ut från uteplatserna och 
det innebär att planteringar tas bort eller flyttas. En del 
hyresgäster i området blev ledsna över detta och det är för-
ståeligt. Utessendet på gården blir nytt och annorlunda. 

- Ja. det stämmer, säger förbovärden Anki Grimberg. Men 
samtidigt är det precis detta som många andra  har uppskat-
tat. 
    

Arbeten pågår fortfarande

Alla talar om Säteriet

Kärt barn har många namn säger man ibland och så har det 
verkligen varit med bostadsområdet Säteriet. Av Förbo har det 
länge kallats Råda eller ibland Råda Säteri som det faktiskt hette 
en gång i tiden då det byggdes. 

Det är opraktiskt att ha olika namn för samma område. Därför 
kommer vi på Förbo, precis som många hyresgäster och boende 
i Mölnlycke, från och med nu kalla området för Säteriet. 



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

Gröna gårdar mellan husen 

Tala med mig !
 
Vi gör vad vi kan för att underlätta i  
vardagen under renoveringen när  
vi ger Säteriet ny kostym.  
  
Hör gärna av dig om du har frågor! 

Anki Grimberg

November 

• Träden planteras på Ek- och Grangården.
• 8 nov delas Helgopriset ut vid Arkitekturdagen.
• 18 nov tar Kommunfullmäktige upp detaljplanen för 

beslut om Norra Säteriet. 

December

• Arbetet med Tallgårdens förskolan börjar om beslut i 
kommunfullmäktige tas i november. Berörda hyresgäs-
ter får infomration direkt. 

• Arbetet med utvärderng startar på Förbo. 

Vad händer härnäst?

På Grangården har det prunkat i rabatterna i många år. Det 
är mycket tack vare det stora engagemang som Ulla-Britt 
Örnberg lagt ner på trädgårdsskötsel. 

När vi talat om den kommande renoveringen har Ulla-
Britt naturligtvis oroat sig för vad som skulle hända med 
alla växter som hon tagit så väl hand om under åren. 

Förbo har tagit fram nya platser mellan loftgångshusen, där  
växterna nu växer och frodas. Från sitt sovrumsfönster kan 
Ulla-Britt se ut över dungen och de fina planteringarna som 
fortfarande blommar in i oktober. 

Men inne på gården är det sig inte likt och det är flera med 
Ulla-Britt som tycker det är tråkigt, men arbetena pågår 
fortfarande och först i sommar kan vi se det färdiga resul-
tatet. 

- Man vänjer sig alltid, även med det som inte är så bra, 
skriver Ulla-Britt till oss på Förbo och ser ändå framemot 
en ny vår med härligt trädgårdsjobb. 

Kanske är du också intresserad av att påta i rabatter? 
Förbo har kontaktuppgifter både till dem som är aktiva i 
gårdsråden och till dem som ansvarar för de odlingslotterna 
som finns att hyra. Kontakta Anki. 


