
Frågor från öppet hus
Vi fick många frågor och flera bra synpunkter under 
öppet hus i maj och juni. Här presenteras en del av 
frågorna och svaren. 

 
Vad kommer att ske på uteplatsen?
Vi kommer att ta fram ett par förslag på utseende för 
uteplatsern som man kan välja på. Plattorna på ute-
platsen rengörs och läggs om. Växter kommer att tas 
bort. Har du plantor som du vill behålla får du själv 
ta upp dem. Vi kommer att anvisa en särskild plats 
där växterna kan förvaras/planteras om under själva 
renoveringen. Vi meddelar detta i god tid.

Hur högt blir staketet runt uteplatserna?
Staketet blir ca 1 meter högt. Väggen mellan uteplat-
serna och gavlarna blir ca 2 meter hög. Vill du hänga 
upp krukor så görs det i en särskild regel som vi mon-
terar upp. Du får inte borra i skivmaterialet.
 
Hur hög blir balkongfronten? 
Balkongfronten inklusive räcket blir 1,10 meter hög. 
 
Blir balkongen i glas?
Balkongfronten blir i glas som är tryckt med ett sjö-
stensmönster som påminner om fasaderna. Det ser 
ut som frostat glas och släpper igenom ljus men som 
skyddar mot insyn. 

Blir balkongerna inglasade?
Vi har undersökt alternativ men det blir en kostsam 
konstruktion. Det skulle innebära en kraftigt ökad 
hyra och därför blir det inte inglasade balkonger.

Har man möjlighet att  sätta upp blommor på teak- 
skivans insida?

Vill du hänga upp krukor så görs det i en särskild 
regel som vi monterar upp. Du får inte borra i skiv-
materialet.

Hur kommer balkongdörren se ut?
Det blir en bröstning nertill och fönster upptill, pre-
cis som idag. Dörrarna går inte att öppna utifrån. 

Hur blir gården? Gäller det förslag som presenterats?  
Under vintern kommer vi att forsätta att arbeta på 
det förslag som vi tillsammans med referensgruppen 
tagit fram. Vi tar emot synpunkter och kommer att 
starta arbetet med gårdsmiljöerna när alla husen på 
en gård är klara.

R Å D A  I  N Y  K O S T Y M

Rönngården först med ny kostym! 
 

NU börjar vi – två hus på Rönngården är först ut. Arbetet kommer att pågå till sommaren och 

berör framförallt de yttre delarna av husen. Men vi gör också en del inne i lägenheterna samt i 

de allmänna utrymmena. Vi startar renoveringen på Rönngården 1-3 samt 41-52. Du som bor i 

närheten kommer att se och höra hur arbetet fortskrider. En del arbeten är säkert lite störande 

men det hoppas vi att du har överseende med. 
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Vad händer med alla växter som jag planterat ute på 
gården i rabatterna?
Alla rabatter kommer att göras om. I god tid innan 
arbetet på gårdarna startar kommer vi att tala om hur 
växter som man vill bevara ska hanteras. De kan sä-
kert komma till glädje i den nya utformningen. Vi 
kommer att anvisa en särskild plats där dessa kan för-
varas /planteras om under arbetstiden. 

När kommer ni till min gård?
Nu startar vi med två hus på Rönngården. Under 
vintern sker utvärdering och fortsatt planering. Vi 
räknar med att ta de övre gårdarna först men än kan 
vi inte säga exakt i vilken ordning husen tas. Arbetet 
kommer att pågå under flera år och beräknas vara 
klart tidigast 2012.   

Blir det portlås? 
Nej, entréerna utrustas inte med portlås.

Varför blir det säkerhetsdörrar på loftgångshusen?
Loftgångsdörrarna behöver bytas ut, så är det inte 
med dörrarna i trapphusen. När vi ändå ska byta pas-
sar vi på att gradera upp till säkerhetsdörrar. Det får 
alla hyresgäster som bor kvar i sin loftgångslägenhet 
utan hyreshöjning.  För dig som bor i trapphus hän-
visar vi till vårt tillvalsprogram där det finns säker-
hetsdörr att välja.

Hur ser solfångarna ut och var ska de sitta? 
Solfångarna sitter på taken. Det blir ungefär ett hus  

per gård som förses  med solfångare. De monteras i 
moduler som täcker nästan hela takytan. De lutar ca  
45 grader och syns inte från marken. 

Det här är ett led i Förbos satsning för att minska en-
ergiförbrukningen och öka användningen av förny-
elsebar energi. Tillsammans med andra bostadsbolag 
har vi ett gemensamt mål om att minska energiför-
brukningen till 2016. 

Information om paraboler   
Inför arbetena på husen måste alla montera 
ner de saker som finns på uteplatsen/bal-
kongen som tex paraboler, flaggor, blomlå-
dor mm. 

Vi ser för närvarande över möjligheterna 
till andra sätt att ta emot tv på. Vi räknar 
med att ge besked innan sommaren.

Information om kompostering
Inom ramen för utvecklingen av avfallshan-
teringen i Förbo, kommunen och landet i 
stort förbereder vi nu alla hushåll för kom-
postering. När vi är i lägenheterna monte-
rar vi behållare för bl.a. komposterat avfall 
i köksskåpet. Mer information om kompos-
tering kommer då ett sådant avfallssystem 
införs. 



Förbo har tagit fram ett förslag på en temperatur- 
och tryckstyrd ventilation som ska ersätta den tradi-
tionella frånluftsventilationen som finns idag. 

Hur fungerar det i dag?
Ett hus behöver andas. Frånluften går från lägen-
heten ut via ventiler i till exempel badrum och kök. 
Frånluften styrs med en fläkt som sitter på taket. 
Den har samma takt hela tiden och alla lägenheter 
har samma kanalsystem vilket innebär att det ibland 
kan komma över matos från en lägenhet till annan. 

Ersättningsluften kommer in via vädringsfönster 
och ventiler i ytterväggarna.  Om man stänger el-
ler täpper till vädrings- och ventilationsöppningar på 
något ställe letar sig luften in genom otätheter som 
kan finnas i äldre hus vid till exempel fönster och 
dörrar. Det kan upplevas drag i lägenheten. Särskilt 
när det är kallt ute.

En modern ventilation
Det nya systemet innebär att vi byter ut fläktarna på 
taket till temperatur- och tryckstyrda fläktar. Den 
anpassar sig efter hur kallt det är utomhus samt till 
hur många som använder sin nya köksfläkt (tryck-
styrning) samtidigt och varierar därför sin sugkraft 
efter behovet hela tiden.  

Ventilerna i badrummet är de samma, i köket place-
ras en köksfläkt ovanför spisen och ventildonet sätts 
igen. Som hyresgäst kan du själv enkelt reglera effek-
ten på köksfläkten. När du t ex steker och det osar 
ökar du effekten.   

Vissa fönster kommer att bytas men vädrings- och 
ventilationsöppningar för inkommande luft finns 
kvar och det är viktigt att låta flödet av luft i dessa 
vara fritt. Sätter man för dessa öppningar och/eller 
stänger vädringsfönstren på ett ställe ökar luftflödet 
genom nästa och man kan känna drag. 

Standardhöjning
Eftersom området idag har en traditionell frånluft-
ventilation innebär det att standarden höjs och då ska 
vi enligt Hyreslagen få varje hyresgästs medgivande 
om en hyresökning innan vi kan påbörja arbetet. 
Ökningen, som uppgår till 100 kr per månad, gäller 
permanent. För det får man en modern ventilation, 
ny köksfläkt, bättre luftklimat i lägenheten, mindre 
matos och mindre drag vid fönster och dörrar.  

Modern ventilation som ger bättre  
inomhusmiljö
Många hyresgäster har efterfrågat tydligare information om ventilationen. I texten nedan försöker vi 
förklara hur den nya ventilationen ska ge bättre inomhusmiljö. 



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

Arbetet med att ge bostadsområdet Råda en ny kostym är Förbos största reno-
veringsarbete. Både om man räknar antal berörda hyresgäster och om man ser 
ur ett ekonomiskt perspektiv. Mer än 200 miljoner kronor investeras för att rusta 
området för framtiden. Det är nästan dubbelt så mycket som det en gång kostade 
att bygga hela området och motsvarar minst fyra och ett halvt års hyresintäkter 
för alla lägenheter i området.

Flera års arbete ligger nu framför oss och alla hyresgäster som bor i området. 
Under denna tid ska en rad åtgärder utföras. Arbetet startar nu i höst med två hus 
på Rönngården, fortsätter sedan i flera etapper och beräknas vara klart tidigast 
2012. 

Renoveringen består av flera delar
Först handlar det om underhåll, det vill säga åtgärder som säkerställer husen och 
områdets funktion. Exempel på underhåll är lagning av betongskador, PCB-sa-
nering och byte av både balkong- och loftgångsfronter. Alltså sådant som måste 
göras och som ingår i hyran. 

Den andra delen är åtgärder som ska utveckla och förbättra området. I diskus-
sion med en referensgrupp har vi tagit fram ett förslag på utveckling av området 
med nya materialval, förändringar i utemiljön, mer belysning och fler cykelpar-
keringar. Det kräver att vi har majoriteten av hyresgästerna med oss eftersom det 
innebär en hyreshöjning. 

Den tredje delen handlar om att passa på att göra åtgärder som värnar miljön och 
minskar energiförbrukningen. Bland annat kommer taken och delar av fasaderna 
tilläggsisoleras och solfångare monteras för att värma vatten. Vi erbjuder också en 
modern ventilation mot en högre hyra. Det är åtgärder som leder till både mins-
kad energiförbrukning och en bättre komfort i lägenheterna. 

Under arbetets gång återkommer vi med information i informationsblad likt det 
här. Vill du veta mer om arbetet med att ge Råda en ny kostym är du välkommen 
att kontakta mig per telefon 031- 338 39 40. 

Med önskan om en skön vinter och trivsam jul

Ann-Christin Grimberg
Projekt Råda 


