
Inredningstrenden under 1960-talet 

präglas av starka färger som rött,  

orange, lila och äppelgrönt.  

Ryamattan är omåttligt populär.

Den 20 juli 1969 landar 

människan för första 

gången på månen. 

På 1990-talet slår tv-kockarna igenom och taco 

serveras till fredagsmyset. Varje stad har en egen 

sushirestaurang.

I inredningsmagasinen på 2000-talet blir badrummet 

ett hemmaspa och garderoben en ”walk in closet”. 

2010 använder 92         % av svenskarna 

internet, vilket gör landet till ett av 

de mest uppkopplade i världen.

2016 kommer rawfood-tårtan 

starkt. Mest populär är dock 

fortfarande prinsesstårtan.

Domännamnet  

.se registreras 1986.

.se

Välkommen 
förbovärd

Påverka ditt 
boende

1966
Den andra september 1966, klockan 

nio på morgonen, grundas Förbo av de 

dåvarande kommunerna Råda, Lerum 

och Ytterby. Syftet är att bli starkare 

tillsammans, för att bättre kunna leva 

upp till riksdagens bostadspolitik om 

att en miljon bostäder skulle byggas 

fram till 1974.

Förbo grundas

1982
De boende i radhusområdet på 

Skogsgläntan i Mölnlycke flyttar  

in i 170 nybyggda lägenheter.  

Området kommer till efter vårt  

beslut om att bygga bostäder  

närmare marken, gärna med  

egen täppa i anslutning. 

Bostad med egen täppa

1997
I och med en omorganisation inrättas 

den nya tjänsten förbovärd hos Förbo. 

Målet är bättre service för hyresgästerna. 

Med förbovärdarna får vi en närhet till 

de boende, eftersom ansvaret och  

besluten ligger hos dem som arbetar 

närmast hyresgästerna.

Förbovärden gör entré

2001
Förhandling med Hyresgästföreningen 

kring underhåll i lägenheten ger ett  

avdrag på hyran, så att hyresgäster  

själva kan bestämma när de vill måla  

eller tapetsera om. Då som nu vill vi  

ge människor frihet att skapa sitt eget 

personliga hem!

Valfrihet för hyresgästen

2002
Ett nytt system för att söka 

bostäder på webben införs. 

Den sökande får en poäng 

per dag man är anmäld och 

använder sedan poängen  

när man söker en lägenhet.  

Rättvist och tydligt.

Rättvist poängsystem 

2005
Vi arbetar hållbart och går in i ett lång-

siktigt arbete med energieffektivisering 

i hela beståndet. Passivhus byggs på 

Höjden i Lerum och Förbo levererar 

överskottsvärme till fjärrvärmebolaget. 

Vid större underhållsåtgärder väver 

vi in energieffektivisering i projekten, 

som i Säteriet.

Vi arbetar hållbart

2009
För att säkra den framtida rekryte-

ringen och ge hyresgästerna bästa 

möjliga service genom kontinuitet  

i bemanningen, startas Förbo- 

värdsskolan. Sara och Kristoffer  

är de första eleverna som går  

ut utbildningen och båda får  

anställning som förbovärdar.

Förbovärdsskolan startar

2016
Under året firar vi 50-årskalas med våra  

hyresgäster. Vi sjösätter också en ny  

affärsplan, startar arbetet med aktivitets-

parker och ökar takten på nyproduktion  

och underhåll. Samtidigt lägger vi upp  

strategier för hur vi ska agera hållbart  

och stärka erbjudandet. På så vis blir vi 

attraktiva för dagens och morgondagens 

kunder, ägare, personal och entreprenörer!

Ökar takten på flera plan 

1967
Förbo går emot rådande 

storskaliga trender och 

bygger 96 lägenheter i 

tvåvåningshus på Höjden 

i Lerum. De nyinflyttade 

uppskattar det småskaliga 

boendet nära naturen.

Låghus på Höjden

1990
I kvarteret Grönriskan i Balltorp byggs 

68 lägenheter i radhus. Hyresgästerna 

blir medlemmar i den kooperativa  

hyresrättsföreningen och får större 

möjlighet att påverka sitt boende  

kring t ex skötsel och hyra. Formen 

görs möjlig genom en ny lagstiftning 

och Förbo är ett av få bostadsföretag 

som testar.

Kooperativ hyresrätt

Fler bostäder 
åt folket! 

Färg-TV-sändningar inleds 

officiellt den 1 april 1970.

Skapa ett  
personligt hem

Hållbart  
såklart

Sök bostad  
på webben

Förbo fyller 
femtio år Hurra!

Nära stan,  
närmare naturen

Under senare delen av 2000-talet övertar  

Thailand Kanarieöarnas plats som mest  

populära resemål.


