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När vårt bostadsbolag startades 1923 var det för att avhjälpa tidens svåra 
bostadssituation. 90 år senare präglar begrepp som boendedemokrati, energisparande, 
miljöförbättringar och hyresgästinformation vår vardag. Men vi arbetar fortfarande 
hårt för att skapa det bästa boendet för boråsaren.

Här börjar hemma!

Sven Liljegren, VD AB Bostäder i Borås
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Borås blickar 
mot framtiden

Ett gigantiskt projekt med ambitioner att skapa förut-

sättningar för det ”goda livet” åt hyresgästerna. Nya Norrby 

är en stadsdel som kommer låta tala om sig. sIdorna 14-17

Hemmaplan Borås
Det är dagen efter den allsvenska segern firades på Borås 

Arena. Av Malmö FF. Katastrof för alla elfsborgare och det syns 

på Andreas Klarström när han öppnar dörren till sitt hem, han 

vet att frågorna är oundvikliga och det smärtar. sIdorna 6-9

90-årskalas!
Den 13 november, bara drygt en månad innan den stora 

födelsedagen bjöd AB Bostäder ett antal av våra allra 

trognaste hyresgäster på 90-årsmiddag på restaurang 

Astern i Borås. sIdorna 7-9

Vi bildades
luciadagen 1923

AB Bostäder satte spaden i marken för första gången 

hösten 1924 och började bygga kvarteret Byggmästaren 

innehållande smålägenheter med för den tiden 

modern standard. sIdorna 4-5

Men konstsilke 
får duga... 

Henning Mankell är en av landets mest populära

 deckarförfattare, men han har även skrivit andra böcker. 

Till dem hör Daisy Sisters. Ett kapitel heter 1960 och 

inleds med ankomst till Borås... sIdan 13

Under året har vi hört i media om trångbodd-
het, bostadsbrist och svårigheter om att få ett 
hyreskontrakt. Nu liksom för nittio år sedan är 
vi är en viktig part för att förse staden med nya 
bostäder. Byggprojekt och byggplaner finns på 
flera håll i staden.
 
Vi erbjuder dig en modern och trivsam lägenhet 
men också något som vi vet att du som hyres-
gäst tycker är viktigt för att må bra – trygghet. 
Vi får ofta höra att när du känner dig trygg så 
trivs du i ditt bostadsområde och vill bo kvar 

länge. Detta är viktigt för oss och därför ser du 
oss ofta medverka i aktiviteter där du bättre 
kan lära känna dina grannar. Att bo i hyresrätt 
är faktiskt ett riktigt tryggt boendealternativ. 
Vi hjälper dig med allt från ett trasigt kylskåp 
till störningar från grannar och vi månar också 
om att det ser fint ut både inne och ute där du 
bor. Vi har dessutom möjlighet att hjälpa dig 
med målning och tapetsering. Och när huset du 
bor i kräver det så fixar vi allt från tak, fönster 
till renovering av kök och badrum. Vi finns helt 
enkelt till bara för dig!

Devisen ”Här börjar hemma” har varit vår led-
stjärna när vi utvecklat bolaget de sista åren. 
Vad lägger vi in i begreppet? Jo det handlar om 
att vi vill att du alltid ska mötas av ett rent, och 
snyggt och välstädat område när du kliver av 
bussen eller när du har parkerat din bil på par-
keringen. Det betyder också att du kan förvän-
ta dig att vi gör vårt bästa för att du ska ha ett 
så bra boende som möjligt. Det bästa boendet 
för boråsaren.

Sven Liljegren, VD AB Bostäder i Borås
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1920-tal
i en bostad på 1920-1930-talet fick man vara nöjd 
om man hade en toalett istället för utedass och ett 
rum och kök rymde ofta en familj på 6-8 personer. 
Maten tillagades på vedspis. Man hade förhopp-
ningsvis ett välfyllt vedförråd och med lite tur var 
huset byggt så att inte fukten av tvätt som torkade 
orsakade lungtuberkulos eller andra sjukdomar. 
Bara en av fem bostäder i Sverige hade tillgång till 
vatten och avlopp och utslitna kläder användes som 
extra isolering i väggar och golv. En verksamhet 
som inbringade pengar under denna tid var att med 
häst och vagn forsla varmvatten i träbadkar direkt 

hem till den som hade medel att betala för tjäns-
ten. Att fastighetsägare blev skyldiga att ha en 
flyttbar tunna för sopor som skulle tömmas varje 
vecka är, precis som badrummet som en framtida 
del av bostaden, sprunget ur en desperation att 
bli av med såväl stank som smittspridning av alla 
dess slag. Odlingslott för att få mat på bordet var 
lägenhetsboendets form för uteliv när balkonger 
för gemene man var sällsynt. Första kylskåpet togs 
fram 1922 för att ersätta salttunnor, isskåp och 
jordkällare, så dröjde det till efterkrigstiden innan 
det blev en självklar del i bostaden. 

1923
Borås stadsfullmäktige bildade på luciadagen 1923 
AB Bostäder i Borås för att avhjälpa bostadsbristen 
i Borås. 

Vi satte spaden i marken för första gången 
hösten 1924 och började bygga kvarteret 
Byggmästaren innehållande smålägen- 
heter med för den tiden modern standard. 

Här är en berättelse från några av våra hyres-
gästpionjärer Hans och Karin Svensson som 
flyttade in 1930 på Blekingegatan 5:
”Blekingegatan 5 var då väldigt nymodigt. Här 
stod nämligen den ena av de två mekaniska 
tvättmaskiner som fanns i Borås på den tiden. 
Den andra hade Park Hotell. Misstänksamhe-
ten var stor mot detta vedeldade vidunder av 
koppar. Fruarna i huset ville ha en ”ordentlig 
tvättgryta”, för de trodde aldrig att det kunde 
bli rent i den nya maskinen. Till slut fick vakt-
mästaren och en ingenjör från tvättmaskins- 

firman gå runt i huset och samla in smutsklä-
der och sedan demonstrera hur maskinen sköt-
tes och visa att det faktiskt blev rent. Förutom 
den mekaniska tvättmaskinen fanns centrifug 
och mangel. Torkade tvätten gjorde vi på går-
den eller på vinden om det var dåligt väder. Vi 
hade en särskild varmvattenpanna förutom 
värmepannan, vedspis i köket förstås och en 
vedbod och en matkällare i källaren… 

Det var lugnt och skönt härborta. Järnvägen 
drog visserligen förbi alldeles intill men det 
störde aldrig. När vi flyttade in fanns här en li-
ten butik där vi kunde handla allt vi behövde. 
Affären finns kvar än idag, fastän ägarna väx-
lat under årens lopp. Tack vare den behövde vi 
aldrig känna oss isolerade från centrum. För-

resten gick vi lätt in till stan om något behövde 
uträttas där. i början hade vi vissa svårigheter, 
som t.ex. att ljusknappar och ringlednings-
knappar såg likadana ut eller att vi saknade 
ljus på vinden, men det avhjälptes så snart det 
påpekades. Visserligen var det lyhört i huset, 
men vi var som en enda stor familj. grunden 
till denna gemenskap låg kanske i de små träd-
gårdstäppor vi brukade. Vi skramlade till vat-
tenslang och satte ut bänkar. Sedan jobbade vi 
eller bara satt ute bland grönsaker, fruktträd 
och blommor. 

En höst fick jag förresten en femma för att det 
så ”fint” i min täppa, säger Hans. AB Bostäder 
ville väl uppmuntra dem som skötte sin lilla 
jordlott bra. Det är klart att det fanns hyres-

Vi bildades luciadagen 1923 för 
att avhjälpa Borås bostadsbrist

1920
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OVAN AB Bostäders första byggprojekt var de så kallade Färglådorna i kvarteret Byggmästaren på Norrby. 

Planlösning kvarteret Byggmästaren visar lägenheterna samt den gemensamma toaletten i trapphuset. 

NEDAN AB Bostäders hus på Skånegatan 12-20 stod färdigt 1925 och innehöll 20 lägenheter. 

1927

5

1924
Våra allra första hus byggdes i kvartertet Bygg-
mästaren på Norrby. Bostadsbristen var stor i hela 
Borås och några av de många textilarbetarna på 
Norrby var bland de första att bo i allmännyttiga 
lägenheter. 

1925 
Sveriges första moderna tvättstuga installerades, 
man klarade då en tvätt som tidigare tagit flera 
dagar under en halv dag, men det ska dröja till 
1940-talet innan dessa moderniteter blev till-
gängligt för de flesta. 

1927
Kvarteret Mården stod klart och därmed hade  
AB Bostäder ökat bostadsbeståndet i Borås med 
136 lägenheter. årshyran låg vid denna tid på 456 
kronor för en etta och 636 kronor för en tvåa. 

gäster som inte hann sköta sina täppor, men 
de vette ju inåt gården så det skämde inte utåt 
gatan. Varje midsommar hade vi stor fest. Alla 
barnen, det fanns massor av barn efter någ-
ra år, samlade blommor och karlarna lövade 
en vacker stång. Sen dansade barn och vuxna 
till dragspelsmusik. Vi kände stor gemenskap i 
”Färglådorna”. Kanske var vi lika fattiga allihop. 
Det är nog den största gemenskap man kan ha.
Vi hade inte bott länge på Blekingegatan förrän 
vi upptäckte att varenda lägenhet var full av 
vägglöss. ingen kunde väl svära på, att det inte 
var de som haft ohyran med sig, och nu fanns 
de där hos oss allesammans. Det blev anmält 
och en vacker lördagsförmiddag kom man och 
rökte huset. Vägglössen visade sig komma från 
trossbottnarna, där sågspån från gamla byg-
gen hamnat. Vi fick tak över huvudet varhelst 
vi kunde några dagar innan vi kunde flytta in 
igen. Någon tyckte då att vi borde ha ersättning 
för fördyrade levnadskostnader de dagar vi inte 
kunde nyttja våra lägenheter, säger Hans, och 
några gubbar till och jag stegade upp till direk-
tören och sa ”desse pengarna ska vi ha, annars 
fordrar vi vägglössen tillbaka”. Vi fick vartenda 
öre och vägglössen såg vi aldrig mera.”  ^



1930
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1930-tal
Under 30-talet var ekonomisk kris och arbetslöshet 
bidragande till att bostadsproduktionen sjönk. 
Bristen på bostäder blev därför ett angeläget 
problem för den socialdemokratiska regering som 
tillträdde 1932. Bostadsbyggandet skapade också 
arbetstillfällen vilket var viktigt under denna tids-
period. 

Med stöd från Bondeförbundet tillsatte regeringen 
en bostadssocial utredning vars mål var att skapa 
goda och hygieniska bostäder för alla. Den bostads-
sociala utredningen förespråkade två rum och kök 
för en familj med två barn. För det beräknades 
familjen avsätta en femtedel av sin inkomst.

1930 
Det fanns 32 000 invånare i Borås.



1936

– Jag ville bara därifrån så snabbt som möjligt 
för att inte sabba minnen från förra årets fest 
men när vi tränade i förmiddags låg en hel del 
guldkonfetti kvar, säger Andreas med svärta i 
blicken. Det är surt men nu ska vi bara ge järnet 
i Europa, där har vi chansen kvar.

Så kikar två par nyfikna ögon in ifrån vardags-
rummet, Zoe sex år gammal och Leon fyra und-
rar vad som står på. Pappa har precis hämtat 
dem på dagis och nu vill de ha kex. Fotbollen 
är glömd. Andreas ler, fixar fram både fika till 
barnen och kaffe för de vuxna. Vi går genom 
det kombinerade köket och vardagsrummet 
till matbordet i rummet bredvid. Det är öppen 
planlösning med mycket fönster, ljus och rymd 
men samtidigt hemtrevligt. Kanske är det här 
han hittar både lugn och kraft att satsa 100% 
på plan.
– Det är viktigt för mig att skilja på fotbollen 
och det vanliga livet. På förskolan vet lärarna 
att jag spelar i Elfsborg men det är inget de 
bryr sig om. ganska skönt faktiskt.

För en fotbollsspelare viks många helger åt 
jobbet så Andreas kompenserar genom att ta 
stort ansvar i vardagen. Han lagar gärna mat, 
även om frun Therése tar över när det ska var 
festligare. Andreas lagar helst enkelt, mycket 
lasagne och spagetti med köttfärssås, sånt 
som barnen gillar. Oftast både lämnar och 
hämtar han barnen på dagis och kör till dans- 
och fotbollsträningar. ännu vill Andreas inte 

ens spekulera i om sonen är en talang men ser 
att han älskar att sparka boll.
– Nähä, gör jag inte alls, skriker Leon från var-
dagsrummet intill och så hörs ett litet skratt.
runt vårt bord sitter Zoe försjunken i att rita 
slott och mamma jobbar hårt framför da-
torn, men inte värre än att båda börjar fnissa.  
Andreas tar buset med jämnmod och när Leon 
smyger fram och tar ännu ett kex, trots att  
förra skulle vara det sista så låter pappa det 
bero, vi har det ju mysigt.
– Att familjen funkar är det viktigaste för mig 
och då krävs att man tar sig tid att kommuni-
cera, se till så man är överens. Men vi har det 
bra, Andreas har alltid prioriterat oss, säger 
Therése.

Så var det när de skulle testa något nytt i  
Danmark. Det var ett gemensamt beslut att 
testa lyckan i Esbjerg och familjen blev kvar i 
fem år. Där föddes båda ungarna och de trivdes 
väldigt bra med den danska gemyten.
– Folk var väldigt öppna och trevliga, fotbolls-
mässigt var laget hårt jobbande med ganska 
rakt och enkelt spel som passar mig, säger  
Andreas. Det var en fin tid.
 
Kontraktet gick ut 2010, då var Andreas 32 
år gammal och omskolad från mittfältare till 
ytterback. Framtiden kändes oviss, var han 
bortglömd i Sverige? När Elfsborg hörde av sig 
fanns ingen tvekan, familjen flyttade hem. Det 
är ett beslut han inte behövt ångra. »

Det är dagen efter den allsvenska segern firades på Borås Arena. 
Av Malmö FF. Katastrof för alla elfsborgare och det syns på Andreas 
Klarström när han öppnar dörren till sitt hem, han vet att frågorna 
är oundvikliga och det smärtar.

Hemmaplan Borås
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1934
gunnar och Alva Myrdal skrev ”Kris i befolknings-
frågan” där de hävdade att de dåliga bostäderna bar 
stor del av skulden att så få barn föddes i Sverige. 
AB Barnbostäder bildades för detta ändamål och 
AB Bostäder stod för förvaltningen. 18 lägenheter 
på Sjöbogatan, 56 lägenheter på Skånegatan och 
36 lägenheter på göta blev resultatet av denna 
satsning. 

1934 
Fröken Ur installeras och det var bara ett exempel 
på funktioner i samhället som automatiserades 
och därför krävde mindre personal för att erbjuda 
samma service till befolkningen. Solbränna blev nu 
modernt och inte bara förunnat de som arbetade 
utomhus dagarna i ända och kvinnors hårsvall 
kapades till korta bob-frisyrer.

1936
AB Bostäder hade uppfört sju större bostadshus 
i kvarteret Bildhuggaren på Norrby med moderna 
och rymliga lägenheter med tillgång till mekanis-
ka tvättstugor, en gillestuga och en gemensam 
lekplats för barnen. Att upprätta gemensamma 
anläggningar i anslutning till bostäderna får ses 
som att ligga i framkant för byggandet generellt 
under denna tid och uppskattades av de nya hyres-
gästerna.



– Elfsborg kombinerar storklubbens ambitio-
ner och proffsighet med en mindre förenings 
sammanhållning. i grunden är vi ett gott gäng 
med kompisar som har kul ihop och ett bevis på 
det är ju hur flera spelare som Stefan ishizaki 
och Lasse Nilsson har rotat sig i Borås. Det är 
en klubb man vill vara del av.

i fjol var lyckan enorm vid den här tiden på 
året när han segerintervjuades bland jublande 
lagkamrater med barnen i famnen. Lika svårt 
som det var att sätta ord på orsaken till fram-
gångarna då, är det att förklara besvikelserna i 
årets Allsvenska.
– När man vunnit några matcher i rad så går 
man ut på plan med en fantastisk känsla i krop-
pen när det går dåligt är det tvärtom, det är 
svårt att ändra den psykologin. Se på hur Ar-
senal ser ut efter özil värvades, plötsligt är 
alla bättre i laget. Hur förklarar man det? Eller 
hur mycket sämre Manchester United är utan  
Ferguson.

Som bekant blev 2013 en fotbollsmässig be-
svikelse där sista hoppet i skrivande stund 
ställs till att vinna de avslutande matcherna 
mot bland annat Andreas gamla klubb Esbjerg. 
guldtränare Jörgen Lennartsson sparkades 
under säsongen, kanske som en eftergift till 
vissa spelare som offentligt kritiserat det sätt 
klubben spelat på. Klas ingesson som tog över 
har annonserat att han inte kan fortsätta som 
tränare för a-laget. Det stormar kring Borås 
stolthet som varit så stabila under många år. 
Andreas har valt att hålla en låg profil och det 
tänker han fortsätta med men valet av nästa 
tränare är viktigt. 
– De är ute och snackar med många kandidater 
men vilka de är vet jag inte. Truppen kommer 
antagligen involveras när det är ett par att  
välja mellan, det ska bli spännande.

Andreas har ett år kvar på kontraktet men det 
kan hända att han fortsätter betydligt längre 
och menar att så länge han platsar och tycker 

att det är kul finns ingen anledning att sluta. 
Mitt i en mening dyker en liten pojkhand upp 
från under bordet och trevar efter kakfatet. 
Men den här gången funkar inte charmen på 
en pappa som snart ska laga middag och Leon 
får snällt återvända till leksakerna med ogjort 
ärende. Som 35-åring har Andreas ändå funde-
rat över vad som händer efter spelarkarriären 
men han har svårt att bestämma sig.
– Antingen blir det något helt annat, så långt 
från fotbollen som möjligt eller så blir jag kvar 
i sporten som jag älskar och som gett mig så 
mycket. Jag skulle gått en tränarutbildning i 
år men så passade den inte in i spelschemat så 
det får bli nästa säsong.

Han har svårt att se sig själv som huvudträna-
re på allsvensk nivå, där krävs det en speciell 
mentalitet och man måste älska att alltid ha 
den pressen på sig. 
– När det går bra går folk fram och dunkar en i 
ryggen men när det är tufft så har alla en åsikt 

1940
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1940-tal
Många familjer fick uppleva glädjen av de mycket 
moderna bostäder som byggdes. Fortfarande var 
man i regel många i samma bostad, men man hade 
ett rum till att nyttja, eget badrum och tillgång till 
varmt vatten dagligen. Den service man behövde i 
form av butiker, skolor och lekplatser byggdes in i 
de nya stadsdelarna som torg. Efter andra världs-
kriget hade Borås sin storhetstid som textilstad. 
Arbetskraftsinvandringen var fortsatt stor. En 
tredjedel av Sveriges industriarbetande kvinnor 
var verksamma i Borås. 

En byggstandardisering infördes för bostäder i 
Sverige och i funktionalismens intåg var kvinnor 
med och drev fram bästa skåpshöjden, disk-
bänksplaceringen och bostäder anpassade för 
möblering och förvaring.  

Vid 40-talets inträde hade Bostäder 369 lägenheter 
att förvalta och andra världskriget pressade åter 
ner bostadsproduktionen pga. brist på byggmaterial 
och därmed högre byggnadskostnader. 

1942
”Staden i staden” göta började byggas, 12 hus med 
totalt 288 lägenheter. Det märkbara resultatet av 
krigstillståndet var att vi fick bygga med ersätt-
ningmaterial – kopparrör fick t ex ersättas med 
järnrör. Området kom att bli en av landets då mest 
välplanerade stadsdelar med postkontor, affärslo-
kaler, hobbylokaler och gillestuga. De nyinflyttade 
fick njuta av bättre standard och större framtidstro 
efter en period när de flesta bodde trångt och utan 
några bekvämligheter. Studiegrupper från hela 
Sverige och Norden blev alla imponerade över hur 
bra en svensk arbetarfamilj kunde bo. 



om vad man ska göra, det är inte alltid de är så 
trevliga heller, säger Andreas. Men att vara del 
av tränarstaben hade varit spännande.
 
Chansen är stor att familjen blir kvar i hemsta-
den Borås i framtiden. De trivs i sitt vackra hus, 
Therése har ett bra jobb och Leon och Zoe har 
massa kompisar. De har rotat sig.
– Det är lagom storlek på stan, här finns allt 
man behöver och samtidigt är det ganska litet 
på ett bra sätt, en vänlig plats att bo på, säger 
Therése.
– Men så har det hänt otroligt mycket de se-
naste åren, det märkte vi när vi flyttade hem 
igen, fyller Andreas i, man kan känna hur sta-
den har framtiden framför sig. 

Han säger det inte rakt ut men man anar att 
han även tänker på Elfsborg när han pratar 
om framtiden. revanschlustan är stor. Kan 
det hända att rätt lag firar allsvenskt guld på  
Borås Arena om ungefär ett år?  ^

AB Bostäder är en stolt sponsor av idrotts- 
och föreningslivet i Borås. Klubbar och 
föreningar som ligger i våra bostadsområ-
den stöttar vi på olika sätt i deras arbete för 
att göra bra saker för de barn och ungdomar 
som bor hos oss. På så sätt kan vi bidra till 
minskad förstörelse och ökad trygghet i 
våra områden.

Norrby iF, BAiK, Byttorps iF är ett par stycken 
av de klubbar som vi stöttar lokalt. Elfsborg, 
Borås Basket och BHC, klubbar som bidrar 
positivt med att stärka varumärket Borås vilket 
vi tycker är utvecklande för staden. 

SOMMARTORSDAGARNA
Sedan flera år tillbaka är vi en av huvudspon- 
sorerna för Sommartorsdagarna i Borås – 
Sveriges största gratisaktivitet. En aktivitet 
som lockar sveriges artistelit till Stora Torget 
i Borås för en gratis musikupplevelse.

ELFSBORG
redan 1997 kunde vi bjuda våra hyresgäster 
på rabatterat inträde och gratis fika i pausen 
när Elfsborg avslutade fotbollssäsongen på 
ryavallen. Som stolt sponsor av vårt allsvens-
ka fotbollslag har vi följt med i upp- och ned-
gång genom åren och med Elfsborgs fästning 
Borås Arena sedan 2005 har upplevelsen blivit 
än bättre. 

FRIIDROTTENS huVuDSTAD
Under 3 dagar i slutet av juli 1989 avgjordes 
friidrotts-SM på ryavallen. Sommaren 1990 
och 1991 kom nästahöjdpunkt inom friidrott 

när finalen i Swedish grand Prix genomför-
des på ryavallen. Under alla tre åren hade vi 
som sponsor fribiljetter som delades ut till er 
hyresgäster.

i augusti 2013 var det dags friidrotts-SM igen, 
då gick startskottet med sportmodevisning, 
barnaktiviteter såsom friidrotts 3-kamp och 
ansiktsmålning och kulfinal på Stora Torget i 
Borås. 

KRETSLOppET
Kretsloppet är en löparfest som startades 
2009 av Borås Energi och Miljö. Målet var att 
skapa en mötesplats där stadens miljöfrågor 
kunde lyftas. Visionen om ett fossilbränslefritt 
Borås har utvecklats till ett koncept med en 
löparfest för hela familjen, miljöföreläsningar, 
öppet hus på stadens energi- och miljöanlägg-
ningar och en miljögala som hyllar stadens 
miljöhjältar och bjuder på underhållning under 
en vecka i september. Som en del i vår egen 
miljösatsning är vi stolt huvudsponsor till 
Kretsloppet och har varje år lottat ut start- 
platser till våra hyresgäster och även nomine-
rat miljöhjältar bland våra boende. 

4h – pOpuLäRT SOMMARNöjE
Den gamla gården Odenslund ligger på 
Hässleholmen. Vi sponsrar verksamheten för 
att våra hyresgästers barn utan kostnad ska 
kunna delta i sommarläger där de får laga mat, 
baka, träffa kompisar, odla grönsaker, sköta 
djur, mjölka, rida, åka häst och vagn men också 
lek och utflykt till närliggande Kypesjön för 
sommardopp.

1948
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1943
Vi fick tillgång till mark på Tullen men byggandet 
startades först 1950 i kvarteren Enhörningen, Ark-
turus och Planeten. även om det var flest tvåor och 
treor så fanns i dessa hus anmärkningsvärt många 
fyror och femmor för tidsperioden. Affärshus med 
en samlingslokal på andra våning gick i linje med att 
bygga gemensamma anläggningar i bostadsområ-
dena. Totalt byggdes 13 fastigheter och gav Borås 
ett tillskott på 316 lägenheter.

1948 
riktlinjer antogs för ny bostadspolitik för att åstad-
komma en allmän förbättring av bostadsförhållan-
dena i landet. även om byggandet hejdades under 
andra världskriget så hade Sverige ändå resurser 
kvar efter kriget till skillnad från övriga Europa som 
istället fick röja upp bland ruinerna. Samma år blev 
AB Bostäder ett allmännyttigt bostadsföretag och 
fick därmed ta del av de förmåner allmännyttiga 
bostadsföretag fick. Definitionen av ett allmän 
nyttigt bostadsföretag var att det varken är inriktat 
på vinst eller välgörenhet utan baseras på själv-
kostnadsprincipen.

1948 
Antalet sysselsatta i Borås var 21 600 varav 
65 % arbetade inom tekoindustrin. När Borås-
mässan anordnades 1949 fanns 170 företag 
på plats och ställde ut. 

  SpONSRINGSENGAGEMANG

 Miljölopp & sommardopp

Andreas
middagstips!
ThERéSES FISKSOppA

1 fänkål

1 purjolök

2-3 morötter

ev. potatis

200 g kålrot

2 vitlöksklyftor

2 msk olja

0,5 g saffran

2 dl torrt vitt vin

2 burkar hela tomater

ca 1,5 l vatten

4 tärningar fiskbuljong

1,5 tsk timjan

0,5 tsk rosmarin

500 g sejfilé

500 g laxfilé

salt & peppar

Skölj strimla och hacka grönsakerna efter tycke   

och smak. Fräs i en stekpanna tills de har blivit   

gyllene. Blanda i tomater, timjan och rosmarin. 

Fräs en kort stund. Tillsätt vin och buljongtärningar 

och koka ett par minuter. Häll i vatten och saffran. 

Sjud i 15 minuter. 

Skär fisken i mindre bitar, ca 5 cm. Sjud i ca 7 min   

till fisken blivit fast.

Salta och peppra. Servera med aioli.
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1950-tal
På 1950-talet blev genomsnittsbostaden en 
lägenhet på tre rum och kök och finrummet, som 
ofta var bostadens största rum, användes bara 
när man hade gäster. Umgänget till vardags var 
fortsatt i köket och kanske möblerade man redan 
då med iKEA-möbler. Några var de som kunde se 
fotbolls-VM 1958 i sin bostad från de egna nyinköp-
ta tv:n och många samtal gjordes med den kända 
kobra-telefonen under denna tid. 

i början av 50-talet fick spinnerierna och väve-
rierna konkurrens genom ökad import. i mitten av 
årtiondet påbörjades flertalet nedläggningar. Flera 
företag såldes även till utländska köpare som 
flyttade produktionen till utlandet.

1950
Första gången Hestra nämndes som en blivande 
bostadsdel var redan i 1950 års generalplan för 
Borås.Vårt nästa projekt på Tullen påbörjades och 
pågick till 1954. Här bidrog vi totalt med ytterligare 
316 lägenheter i Borås, varav flera var så stora 
som 4 respektive 5 rum och kök. Spaden var snabbt 
i jorden efter detta projekt och Sjöbo började växa 
fram som ännu ett bostadsområde i Borås. Förutom 
Borås första skyskrapa (12 våningar) och 658 
lägenheter byggde vi Sjöbo Torg med butikslokaler, 
biograf, en biblioteksfilial och samlingslokaler. 
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1951
Kung gustav Vi Adolfs Eriksgata den 15 augusti in-
begrep bland annat besök hos Algots och Konstsilke 
i Borås.

1952 
Det fanns 300 postorderföretag i Borås, en av 
dem, Ellos, fanns då i en lokal på Vindelgatan 38 på 
Byttorp. Av alla dessa företag fördes en kamp för 
överlevnad både genom konkurrens i den egna bran-
schen och genom den generella omstruktureringen 
av detaljhandeln i landet med såväl stora varuhus 
som mindre detaljhandelsaffärer. Allmänco var ett 
av företagen som tvingades lägga ner 1969 och 
fusioner genomfördes bland de övriga och dessa 
kom att bli dominerade (Ellos, Josefssons, Haléns, 
rowells och Borås Textil) och låg i det området som 
senare blev det vi idag känner som Knalleland. 

1954
Kanske kan fotbollsintresserade som varit med ett 
tag minnas det Norrby iF som slog Elfsborg med 
6-1 och året efter gick Norrby upp i Allsvenskan.

– Dalsjöfors är ett riktigt fryshål, alltid ett 
par grader kallare än i stan. Jag har skottat 
mycket snö genom åren, det kan jag lova, säger 
Bengt-Erik Bjärenstam. 

Sanningen är att de var trötta på allt jobb, rum 
som skulle tas itu med, renoveringar som sat-
tes igång och trädgårdsarbete som aldrig tog 
slut. Det var ett fint hus men den ständiga 
skötseln gjorde att de tappat intresset. Dess-
utom var de lite less på alla saker som huset 
var fyllt av. Dags för nystart. De bestämde sig 
för att vända blad helt och hållet. Flytta till ny 
lägenhet, köpa helt nya möbler och göra sig ett 
nytt liv som stadsbor. 

Bengt-Erik är polisinspektör i Borås och Anette 
är projektledare på iCA Banken och reser 
mycket i jobbet. De är båda mitt i karriären och 
att bo i staden underlättar så klart ett aktivt 
liv. 

De kollade runt och anmälde intresse. Så fick 
de nys om lägenheterna högst upp i Solrosen 
som var under planering och fattade att det 
var här de verkligen ville bo. Bengt-Erik var 

på visning redan innan byggandet hade börjat.  
Jo, visst var de sugna och det gjorde Bengt- 
Erik klart för bostadsbolaget direkt, men det 
hjälpte inte. Det här skulle AB Bostäder sköta 
snyggt, ingen särbehandling. Från den 5 maj 
2012 klockan elva fick man ansöka om att bo 
i de attraktiva lägenheterna, helt efter princi-
pen först till kvarn får först mala. Anette hade 
suttit framför datorn en lång stund, druckit 
kopp efter kopp med starkt kaffe och hunnit bli 
nervös. Nu skulle det skrivas så tangentbordet 
glödde. Hon viste att topplägenheterna skul-
le försvinna i ett nafs. Anette var snabb, men 
inte snabb nog att knipa någon av de största 
fyrarummarna som paret helst ville ha. Men 
fyra rum om nittio kvadratmeter med terrass 
på sjunde våning är inte fy skam det heller. 

idag är Bengt-Erik och Anette en smula för-
vånade över hur livet blev när de väl flyttat in. 
Omställningen blev mindre än de förväntat sig. 
De trodde det skulle bli mer av allt, på gott och 
ont.
– Jag trodde nog att vi skulle vara bortskämda 
och att det skulle bli svårt att få plats i en lä-
genhet när man var van vid de stora ytorna » 

Bengt-Erik och Anette Bjärenstam har bytt till hyreslägenhet. 
De fyra barnen från parets tidigare äktenskap hade flyttat hemifrån 
och trehundra kvadratmeter hus i Dalsjöfors kändes plötsligt stort. 
Och så trädgården på det.

En nystart 
mitt i stan
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1955
Under perioden 1955-1960 byggdes det för fullt 
på Sjöbo. En ny stadsdel var på väg att växa fram 
och Borås fick sin första ”skyskrapa” direkt vid 
stadsdelstorget. Sista etappen var 1965 i kvarte-
ret Musseronen där vi byggde tre hus till som fick 
något större lägenheter än de som byggdes 10 år 
tidigare. Målet när detta bostadsområde långt från 
centrala Borås växte fram var att skapa ett eget 
litet samhälle med ett eget centrum i stadsdelen.
Bara under 1955 byggdes 1 250 lägenheter i Borås.

1959
rydsgatan på Brämhult byggdes upp under perio-
den 1959-1967, totalt 83 lägenheter i fyra hus. 

Trandaredskyrkan byggdes. i mitten av 80-talet 
var detta landets enda kvarvarande kyrksal i ett 
bostadshus. Ombyggnaden ritades av Sveriges ende 
kyrkoanställde arkitekt boråsaren Lars Andersson. 
Samma kyrka kom att möta ett nytt öde när en 
avslutande gudstjänst hölls inför ombyggnad av 
lokalen till sex stycken lägenheter 2011.

1959 
Vi tar första spadtaget för vår närvaro på 
Trandared. På Söderkullagatan, Dalsåkersgatan, 
guldbrandsgatan och östergårdsplan skapade vi 
plats för ett bekvämt boende. Först vid årsskiftet 
88/89 utökade vi fastighetsbeståndet i samband 
med att Borås kommun la ner stiftelsen Boråshem 
och vi tog över. Vi hade nu totalt 2 070 lägenheter 
att förvalta.

men det har inte alls varit jobbigt, säger 
Bengt-Erik. Och så var jag övertygad om att 
det skulle vara väldigt lyhört så att jag skulle 
bli galen på grannarna.

Som det polisbefäl han är hade Bengt-Erik stål-
satt sig och övat på att tänka hur oljud bara är 
att köpa om man vill bo i staden men de för-
utfattade farhågorna har kommit på skam. 
Det har varit hur lugnt som helst och familjen 
har bra kontakt med närmsta grannarna. Nu 
finns det ingen tvättstuga som brukar vara en 
klassisk källa till konflikt med arga lappar och 
kidnappade tvättider som vapen. Förklaringen 
är att alla har tvättmaskin i den egna lägen-
heten. Det är klart att de är lättade, även om 
Bengt-Erik inte ger intryck av att vara den som 
blir nervös i första taget.

å andra sidan hade de föreställt sig hur livet 
skulle vara en enda lång rosig rad av restau-
rang- och biobesök när de äntligen slapp an-
passa sig till kollektivtrafikens nycker för att 
ta sig till Dalsjöfors om sena kvällar. Så blev 
det inte riktigt heller.
– Afterwork med jobbet har ju varit lite bökigt 
förut så nu trodde vi nog att vi skulle utnyttja 
det fina läget och gå ut mer. Någon gång extra 
blev det väl i somras men betydligt mindre än 
vi trott, säger Anette. 

– Och det känns faktiskt bara bra att man inte 
tappar koncepten helt bara för att man flyttat 
in till Borås, fyller Bengt-Erik i. Det räcker of-
tast att veta att man kan om man vill, jag upp-
skattar den känslan även om vi inte utnyttjar 
det så jättemycket.

Sedan var det ”problemet” med att vara granne 
med iCA Maxi, där trodde de att spontanköpen 
av smågodis och snacks skulle skjuta i höjden 
men inte ens det har det blivit något av. Klart 
att det är positivt att lätt kunna handla mat 
och med god disciplin håller de godismonstret 
i schack. Och så finns det annat att glädja sig 
över, som att det aldrig är jobbigt att ta sig  
någonstans. 
– Det är obetalbart! Jag promenerar nume-
ra till jobbet varje dag och det tar en kvart,  
Anette lyser upp när hon påminner sig om sina 
nya sunda morgonvanor. 

På vissa sätt var det större omställning för de-
ras barn som alla hade lämnat kvar en massa 
grejer hos föräldrarna när de flyttat hemifrån. 
Nu var det bara att vackert komma hem och ta 
hand om alla gamla grejer som låg och skräpa-
de i källaren. 
– Det var helt galet vad mycket skräp som 
fick plats i det huset – leksaker, skolmaterial,  
kläder, prylar högt och lågt, minns Anette. På 

det sättet var det väldigt skönt att flytta, vi 
rensade ju bort otroligt mycket av våra gamla 
grejer också. Nu har vi äntligen ordning.

Det enda gamla som finns kvar i den nya lägen-
heten är en antik gungstol och en underlig liten 
maskin. Den ser ut som en urgammal radio men 
var en slags medicinsk utrustning som stimule-
rade musklerna med små doser elektriska stö-
tar. Båda är vackra men svåra att förstå. Två 
riktiga isbrytare som det är lätt att börja prata 
om när man kommer in i hallen och vi får anta 
att det är meningen. 

Tanken är att det ska vara en lägenhet att 
umgås i, tv:n är undanstoppad i ett eget rum, 
i det stora vardagsrummet ska man prata och 
ha trevligt. Bengt-Erik var lite skeptisk till att 
börja med, men har insett hur smidigt det är 
att smyga undan och kolla lite Premier league- 
fotboll i tv-rummet. Man anar hur Anette suck-
ar en smula men så ler hon och båda ser ut över 
sitt vardagsrum igen.
– När köket, matplatsen och vardagsrummet 
sitter ihop på det här sättet så blir känslan  
väldigt öppen och social. Jag ser fram emot att 
ha bjudningar här, säger Anette.

Men så mycket besök har de inte hunnit med 
sedan de flyttade in i somras, de har haft fullt 
upp med att komma i ordning själva. Mest är 
det barnen som hälsat på.
– Det ska bli spännande till helgen, då kommer 
ett gäng kompisar hit, säger Anette. Vi får se 
vad de tycker. De flesta bor kvar utanför Borås 
och tycker nog att det är för tidigt att flytta in 
till staden. De finns nog de som är lite undrande 
men vi är väldigt nöjda och ser bara fördelar. 
Kanske startar vi en trend? Haha!  ^

Bengt-Eriks lästips!
Kan en polis läsa deckare med behållning? 
Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Men 
utredningsbefäl Bengt-Erik Bjärenstam kan 
sin kriminallitteratur och kräver att författa-
ren gör sin hemläxa. Undersökningsprocedu-
rerna måste bli rätt.  

FLIcKAN uNDER GATAN 
roslund & Hellström 

DEN DöENDE DETEKTIVEN 
Leif gW Persson 

LEVANDE BEGRAVD 
Peter James



Men konstsilke får duga...
Henning Mankell, som har anknytning till Borås och bland annat varit elev på 
Bäckängsgymnasiet, är en av landets mest populära deckarförfattare. Men han 
har även skrivit andra intressanta böcker. Till dem hör Daisy Sisters, som är en 
färgstark och läsvärd berättelse om livet i Sverige under åren från 40-talet till

 70-talet. Ett kapitel heter 1960 och inleds med ankomst till Borås...

”Att ta sig från Hallsberg till Borås är inte svårt. 
Det är bara att lösa biljett och stiga på något av de 
många göteborgstågen, byta i Herrljunga, och sedan 
– ungefär vid Frufällan brukar vara lagom – göra sig 
beredd att stiga av på perrongen utanför den mörk-
röda tegelbyggnad som är Borås C. Det är också pre-
cis vad Eivor gör en dag i januari 1960, strax efter 
nyår. 

Det är kallt när hon stiger av tåget i textilstaden, 
kallt och skymning, men hon går raskt uppför back-
en mellan Tekniska gymnasiet och Park Hotell, och 
sen över bron, den nersmutsade Viskan, och så öpp-
nar sig Stora Brogatan framför henne. Hon går fort, 
hon vet vart hon ska, det är hennes andra besök i 
staden. Några dagar före Lucia, för en knapp måna-
de sen, var hon här förra gången. Då var hon osäker, 
tyckte staden var så oändligt stor. Herregud, den är 
trots allt rikets nionde i storleksordning, och jämfört 
med Hallsberg är det ett förvirrande myller av gator, 
affärer och framförallt människor. Men till slut hade 
hon i alla fall letat sig fram till Konstsilkes fabriker 
in till en av stadens utfarter. 

Vid grinden blir hon hänvisad till personalkontoret 
och hon tas emot av en liten studsande, rund man, 
som presenterar sig som personalassistent och 
önskar henne välkommen. Välkommen till staden, 
till Konstsilke och framförallt till treskiftet på av-
delningen för rågarnstvinning. Det är ju därför hon 
är här, en annons i Nerikes Allehanda som efterlyser 
personal till fabriken har hon mödosamt plitat ett 
svar på. 

Man söker såväl manliga som kvinnliga arbetare, 
lovar hjälp med bostad, och det är det sista som av-
gör saken. Helst vill hon till Algots, vävarlegenden, 
den mytomspunna textilindustrin, men Konstsilke 
får duga som en början, till Algots kan hon söka sig 
senare. 

Nog ska hon klara sig i den här vävarstaden, även  
om det känns lite skrämmande att det finns en 
verklighet bakom Algots färggranna katalog, eller 
Hobbyförlagets, eller någon av de andra postorder-
firmorna.”  ^  

KONSTSILKESFABRIKEN översiktsbilden från 1936 visar den då fem år gamla frabriksbyggnaden i fuktionalistisk 
stil. De karaktäriska fasaderna med slätputsade ytor och stora ”utskurna” fönsterpartier dominerar intrycket tillsammans 
med skorstenen och sågtandstaken. Lokalerna är idag totalrenoverade och våren 2014 invigs hela ombyggnaden som idag 
heter Simonsland.
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1959 
Borås får sin första fjärrvärmeledning men det 
skulle komma att dröja innan oljan som främsta 
uppvärmning kunde bli utkonkurrerad.
Vi var då 69 000 invånare i Borås. Det var en ung 
befolkning där över hälften var förvärvsarbetare.

1960-tal
På 1960-talet hade finrummet alltmer blivit ett 
tv-rum som användes även till vardags och hemma-
fruarna sökte arbete utanför bostaden. Med hjälp 
av köksmaskiner, tvättstugor och så småningom 
barnomsorg hade man löst flera av de arbetsupp-
gifter som tidigare krävde det mesta av deras tid. 
Att bostaden hade ett kylskåp gjorde att vi slapp 
att handla så ofta då maten kunde hållas färsk 
längre. Huset man bodde i var byggt med indu-
strialiserade metoder som snabbade på tiden från 
betongplatta till flerbostadshus. 

Man hade oftare en stor möblerbar balkong och 
värmen i bostaden kom oftast från en oljepanna.  

Det har aldrig byggts så mycket bostäder som 
under 60-talet. Efter nedgång på 40-talet och en 
ökning på 50-talet ökade takten. Antalet anställda 
inom byggnadsindustrin ökade kraftig under 50- och 
60-talet för att sedan minska. Skälet till det var att 
liksom i många branscher hade man gått över till 
industriella metoder även inom byggnation och man 
byggde i stora serier och rationaliserade vägen till 
nya bostäder väsentligt. 



1961
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1961
Elfsborgs guld var sensationellt med tanke på att 
de kom direkt från division ii. Boråsarna bjöds på 
mer fotbollsglädje 1965 och 1966 när Elfsborg tog 
silver. Tidigare erövrade guld var åren 1936, 1939 
och 1940.

300 parkeringsmätare installeras i centrum efter 
bilismens intåg. 

1962
12 maj invigs Djurparken. 20 000 besökte parken 
första helgen och det blev snabbt intresse även 
utanför Borås.

TIDIGA SKISSER FRÅN NYA NORRBY
Tänk legobygge eller en skapelse i det populära dataspelet Minecraft. Stadsarkitekt Tomas rossing menar att 

moduler ska bygga Borås nya stadsdel med mycket upprepning och stor skala för att hålla nere kostnaderna. 

AB Bostäder ligger i startgroparna och förbereder sig för att vara del av det här spännande projektet.



1965
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1963
Måndagen den 28 oktober kom Beatles till Borås-
hallen. Ett av dragplåstren var Sven ingvars men 
de kunde inte komma och ersattes av Sven Millers 
sjumannaband. En händelse som är svår att ta till 
sig med tanke på hur stora de sen blev. ”She loves 
you” släpptes samma år och genombrottet var ett 
faktum. 

1965 
AB Bostäder var en av parterna som bidrog till en 
rejäl standardhöjning för boende på Norrby när vi 
1965 kunde erbjuda 424 nya lägenheter i kvarteret 
Lotsen med så moderna inredningsdetaljer att de 
boende knappt visste hur de skulle användas.  

1965
Under perioden 1965-1967 byggde vi hus på Hulta;
Hansinggatan, Skillingsgatan, Vitingsgatan, 
Trallingsgatan, Fessingsgatan, Månsinggatan och 
Högagärdsgatan. Beståndet var en mix av både 
höga och låga hus. 

i en första fas ska det bli omkring fyrahundra 
bostäder och förhoppningen är att de ska stå 
klara någon gång mellan 2016 och 2018 men 
slutmålet är tusen lägenheter eller mer. 
– Det är mycket svårare att rita bostadshus 
än prestigeprojekt som konserthus eller flotta  
villor. Arkitektur är konst men också mycket 
mer! Den stora frågan är hur vi skapar förut-
sättningar för det ”goda livet” så att det sam-
tidigt är tillgängligt för alla, säger Tomas ros-
sing, stadsarkitekt i Borås.

Tomas och hans kollegor har skissat på modul-
baserade lösningar, lite som ett legobygge eller 
som något taget ur dataspelet Minecraft. Han 
tänker sig en byggmiljö som behåller kreativa 
möjligheter, genom att leka med höjdskillnader 
mellan husen och använda taken som terras-
ser.
– Vi besökte precis bostadsutställningen iBA 
i Hamburg. Det var oerhört inspirerande, de 
tänker i samma banor som vi men har kommit 
väldigt mycket längre.

Tomas rossing hyllar 1800-talsmodellen av en 
stad. Ett rutnät av gator och hus med butiker, 
kaféer och restauranger i gatuplan som skapar 
ett levande rum. En plats att umgås och träffas 
på, till skillnad från en funktionsseparerad stad 
där de boende måste vara bilburna. Där hand-

lar man på storköp och bor i isolerade områden, 
exempelvis höghus som är utspridda som mo-
noliter på ett fält med små gångar emellan. En 
plats att sova på och sedan lämna.
– Bostadsutställningen iBA i Hamburg lyfte 
fram hur viktigt det är att bygga bort tomma 
områden för att skapa en vital stad. Nästan 
kusligt hur bra det passar in på Nya Norrby.

Området mellan tågstationen och Norrby lig-
ger centralt men är övergivet och trist. Histo-
riskt var det en betydelsefull del av Borås, un-
der glansdagarna trängdes teko-industrierna 
och det var fullt av folk, inte minst från arbe-
tarkvarteren på Norrby. Tiderna förändras och 
idag är det som en öde vallgrav som avskärmar 
stadskärnan från förorten och cementerar 
segregation.

Nya Norrby är ännu i planeringsstadiet men re-
dan får man mycket positiva reaktioner natio-
nellt, exempelvis har bostadsminister Stefan 
Attefall uppmärksammat projektet. Men minst 
lika uppmuntrande är den lokala responsen.
– Det är väldigt roligt att AB Bostäder visat att 
de vill vara med på Nya Norrby eftersom de är 
en viktig aktör som verkligen förstår sin roll, 
att både producera fina byggnader med hög 
kvalitet och samtidigt ta sitt samhällsansvar 
genom att värna om alla boendegrupper. » 

Ett gigantiskt projekt med ambitioner att skapa förutsättningar 
för det ”goda livet” åt hyresgästerna. Nya Norrby är en stadsdel 
som kommer låta tala om sig. 

Borås blickar 
mot framtiden 
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1967

1966
Här kom perioden för att bygga upp det bostadsom-
råde som än idag är den del av Borås där vi har flest 
antal bostäder att erbjuda – Hässleholmen. Våren 
1966 började första etappen i kvarteret Famnen 
och två år senare fanns 368 lägenheter varav några 
specialinreddes till handikkappbostäder, vilket 
är ett tidigt steg i utvecklingen mot att anpassa 
bostäder efter specifika behov. Här byggdes också 
parkeringsdäck för att möta behov av bilismens 
utbredning under denna tid. 

1967
Efter bostadsfastigheterna på Hässleholmen 
byggde vi Hulta Torg som stod klart 1969.
Frisören Olle Klang var med från början på Hulta 
Torg 1969 och summerar 44 år senare att familjer 
i flera generationer har kommit dit och klippt sig.

1969
13 juli kom nästa stora anläggning i Borås – 
Alidebergsbadet tog emot sina första badande och 
räknade in 1 179 besökande bara den dagen.

Det passar Tomas planer på ett bostadsområde 
med mycket hjärta men också med hög svans-
föring. Ett sexton våningar högt landmärke pla-
neras att stå precis vid skärningspunkten till 
gamla Norrby. Ett kaxigt höghus som kommer 
välkomna alla som kör in i Borås västerifrån. 
För en stadsarkitekt är det självklart en dröm 
att få planera en helt ny stadsdel. Att vara en 
del av utvecklingen.

– Borås är en bra stad att vara stadsarkitekt 
i, säger Tomas rossing. Jag brukar säga att  
Borås stad har 10.000 anställda men att just 
jag har det bästa jobbet.

i Sverige är det ett samhällsproblem att det 
byggs för lite lägenheter men i Borås finns  
ingen lågkonjunktur i byggbranschen, de tre  
senaste åren har staden till och med sett en 
rejäl boom. Tomas menar att det finns flera 
faktorer som spelar in.
– Här finns en fin anda av entreprenörskap och 
man unnar varandra framgång, jantelagen har 
inte fått fäste i Borås. Staden har lagom stor-
lek, stor nog att det går att tänka innovativt 
men beslutsvägarna är kortare och samhälls-
bygget är mindre komplicerat än i en storstad. 

DEN LEVANDE STADEN
Tomas rossing hyllar 1800-talsmodellen av en 

stad. Ett rutnät av gator och hus med butiker, 

kaféer och restauranger i gatuplan som skapar ett 

levande rum. En plats att umgås och träffas på, 

till skillnad från en funktionsseparerad stad där de 

boende måste vara bilburna. Där handlar man på 

storköp och bor i isolerade områden, exempelvis 

höghus som är utspridda som monoliter på ett fält 

med små gångar emellan. En plats att sova på och 

sedan lämna.

KREATIVA MODuLLöSNINGAR
Tomas och hans kollegor har skissat på modulbaserade 

lösningar, lite som ett legobygge eller som något taget 

ur dataspelet Minecraft. Han tänker sig en byggmiljö 

som behåller kreativa möjligheter, genom att leka med 

höjdskillnader mellan husen och använda taken som 

terrasser.



Det finns många exempel på att Borås mår  
bra ur Tomas rossings perspektiv. Han lyfter 
fram det Alessandro ripellino-ritade huset  
vid Pinocchiostatyn som planeras bli över 60 
meter högt. riktigt engagerad blir Tomas när 
han pratar om studentbostäderna vid Simons-
land som sträcker sig i en båge över Viskan. 
160 lägenheter som bildar ett litet campus 
ihop med Textilhögskolan och som utnyttjar 
stadens rum till max. Husen vänder ryggen 
mot den upphöjda trafikleden och omfamnar 
vattnet i ån.
– Borås är en stad som är mitt i en positiv spiral 
som kommer fortsätta under överskådlig tid, 
det kommer återspeglas i hur vi bygger. 

Tomas menar att den stora utmaningen på sikt 
ligger i hur stadens särprägel ska behållas när 
storstadsregionen med göteborg som centrum 
ska integreras. För det är ett måste, storstads-
regionerna är den svenska ekonomins motorer.
– Borås ligger bra till där också, vi har en livs-
kraftig egen ekonomi och är inte lika beroende 
av göteborg som de andra städerna runt om. 
Man kan tänka sig ett partnerskap snarare än 
att kapitulera inför storebror.

Tomas rossing ler. Men så har han ju det bästa 
jobbet i Borås stad. ^
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1971

1970-tal
i garderoben hängde troligtvis ett par uppsätt-
ningar utsvängda jeans, slimmade skjortor med 
långa kragar och vida, färglada flower power-plagg. 
Tighta färgglada trikåer hade också börjat smyga in 
i garderoben i slutet av 1970-talet efterhand som 
träning blev en symbol för hälsa. 
På tv var det numera färgglada sändningar mellan 
17.30-22.00 och några av personerna som syntes i 
tv-rutan var Columbo, Kojak, Baretta och Lennart 
Hyland. 1971 infördes 40-timmarsvecka och gav 
svenskarna ledigt på lördagar.

i början av 70-talet var det också tid för att ratio-
nalisera förvaltning av bostäder och en samman-
läggning av de allmännyttiga bostadsföretagen 
AB Bostäder i Borås, AB Barnbostäder, Stiftelsen 
Framtidshem och Stiftelsen Brämgårdar till ett 
– AB Bostäder i Borås. Förvaltningen utökades nu 
med ca 2 000 bostäder och bidrog till bostäder i 
andra stadsdelar såsom Norrmalm, Dammsvedjan, 
Trandared, Hulta och Brämhult. Bara några år 
senare övertog vi även AB Boråsbyggen och för-
valtade ytterligare 1763 lägenheter. 

1971
Beslut om att tilldela mark för bebyggelse på 
Hestra. Planen var att etablera ännu ett bo-
stadsområde i Borås. Dock hade antalet tomma 
lägenheter börjat märkas efter färdigställandet av 
miljonprogrammet och samtidigt nedgång i Borås 
viktigaste näring för den tiden – textilindustrin. 
Första framflyttningen var till 1976. i början av 
80-talet var det fortfarande omöjligt att bedöma 
om Hestraområdet överhuvudtaget skulle komma 
att bebyggas och det kom att dröja ett decennium 
till innan spaden sattes i jorden.

hÅLLBART BYGGANDE
Det handlar om hållbart byggande. inte bara ekolo-

giskt utan även socialt hållbart där människor trivs 

och stadsdelen blir levande. En viktig faktor är hur 

man förvandlar ett outnyttjat men centralt område 

till en integrerad del av Borås. 

Vinnova har gett åtta miljoner kronor i forsknings-

stöd för att Borås stad ihop med andra intressenter 

ska ta reda på hur det ska gå till. Man utforskar hur 

skalfördelar kan utnyttjas, speciellt för att sänka 

produktionskostnaderna på de dyraste byggkompo-

nenterna som badrum och kök. 



Kampanjer & projekt 

• En kampanj som fick stort intresse i media   
var ”Vinst på hyran”. Målet var att komma till-
rätta med sena betalningar av hyran. 

 Under november och december 1982 fick 
 20 hyresgäster en kaffebryggare eller ett ång- 

strykjärn. Och om du var en av de hyresgäster-
na som passade på att teckna kontrakt hos oss 
denna period minns du säkert att du fick välja 
på kaffebryggare, ångstrykjärn eller elvisp.

• i de perioder när vi haft mycket lediga lägen- 
heter har vi förutom kampanjer också hittat 
andra former för uthyrning genom lägenhets-
daghem, studentlägenheter, turistlägenheter 
och servicelägenheter. 

• Kampanjen ”Tycker du att din tvåa är för liten?” 
gav de boende möjlighet att byta upp sig till en 
större lägenhet och få ett rum gratis i ett år!

• Under början av 90-talet fanns mycket allmän-
na kampanjer för hyresrätten som boendeform 
när många bostadsrättsföreningar gick i kon-
kurs. Temat då var ”Hyr dig fri” och genomför-
des av SABO.

• Alla ni 17 000 Boråsare som besökte Hushålls-
mässan hösten 1991 kanske kommer ihåg ut-
ställningen av nybyggnationen på Hestra. Några 
av er fick också mer i plånboken till semestern 
genom gratis hyra under juli när ni tecknade er 
för en ledig lägenhet hos oss.

• ”Dags att flyga?” 1993 hade vi en ungdoms- 
kampanj på Hässleholmen med rabatt på 

 hyran de första två åren, kokbok, abonne-
 mang på TV 1000 och Filmnet, förlovnings-
 ringar och fallskärmsavtal med kortare 
 uppsägningstid.

• 1 oktober 1994 kunde vi glädja våra hyres-
 gäster på Hässleholmen med en kraftig 
 hyressänkning.

• i slutet av 90-talet hade vi kampanjen: ”Har 
du en vän som behöver en ny lägenhet? Vill du 
samtidigt tjäna en slant?” Här fanns möjlighet 
att få ersättning motsvarande en månadshyra 
för den som värvade ny hyresgäst.

Vi  har genom åren genomfört en massa nyttiga och roliga kampanjer 
och projekt, både till våra hyresgäster och potentiella nya hyresgäster. 
Kanske kommer du ihåg några av kampanjerna?
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1972

1972
Ett av företagen som etablerade sig i Borås under 
denna tidsperiod och bjöd på arbetstillfällen var 
Firestone och 1972 är fortfarande textilindustrin 
dominerande bland företag med flest anställda 
men LM Ericsson, Firestone, Monsun-Tison och 
Volvo bussfabrik blev också viktiga etableringar i 
Borås under denna tid och skulle komma att betyda 
mycket för Borås överlevnad som stad genom den 
kommande tekokrisen under 1970- och 1980-talen. 

1972 
Vi lämnade in en begäran till Borås kommun för att 
få köpa tomter i centrala Borås. Det tog 9 år innan 
det beviljades och 15 år innan huset i kvarteret 
Ceres stod klart för inflyttning den 1 februari 1987. 
Detta blev historiskt viktigt för oss då vi från detta 
datum hade lyckats med att kunna erbjuda allmän-
nyttiga hyresrätter i centrala Borås. 

1974
Oljekris och allt dyrare uppvärmning blev en 
ovälkommen besökare för AB Bostäder samtidigt 
som den som skulle bli den första omgången med 
tomma lägenheter uppstod. 1974 stod vi med 792 
outhyrda bostäder och först i början av 1981 var 
hela bostadsbeståndet uthyrt.



MERHUSEt

Visionen var ett boende 
som kombinerar hyresrättens 
frihet och bekymmerslöshet 
med bostadsrättens inflytande 
och ansvar.

i ett grannhus till kollektivhuset ”Tunnan” på Häss-
leholmen hade alla lägenheter använts till elevhem 
under många år. När eleverna flyttade till andra  
boenden efter en tid bestämde vi oss för att testa 
något nytt. Ett boende som kombinerar hyresrätt- 
ens frihet och bekymmerslöshet med bostadsrät-
tens inflytande och ansvar var visionen. Tanken var 
att attrahera hyresgäster som sökte mer gemen-
skap i sitt boende och samtidigt kunde påverka sina 
boendekostnader, lägenhetens utseende och för-
valtning av huset. 

För att idén skulle ta form blev det många möten:
”Ett drygt dussin människor har trotsat den första 
novembersnön som yr runt i hela Borås. Det är Mer-
husgruppens fjärde träff och diskussionens vågor 
går höga. Det är många drivkrafter och viljor som 
ska samsas. Här finns ett äkta par som redan bor 
i området, men som flyttar om de får ännu bättre 
utsikt. Här finns ett annat par som tröttnat på villa- 
livet och vill bo mindre och äga mindre saker. Här 
finns kompisar som bott i kollektiv men nu vill bo i 
egen lägenhet och ändå ha en del gemensamt med 
grannarna. Några har utflugna barn, några är en-
samstående med flera barn och några är för unga 
ännu för att ha plats med barn i livet. Några är djupt 
rotade i stadsdelen, andra har knappt varit här förut.
Det är en upprymd skara som går ut i snöyran igen. 
Arkitekten går hem med ett nytt uppdrag: att rita 
in ettor och en ny utformning på det gemensamma 
köket i källaren. Fler möten om pingisbord, bastu 
och större balkonger ledde till slut till att de första 
hyresgästerna kunde flytta in slutet av sommaren 
2006.”

UTDrAg Ur TiDNiNgEN ”HEMMA” Nr 3 2004

GATuADRESS
Tunnlandsgatan 11

LäGENhETSBESTÅND
3 st 1 rum och kök 
5 st 2 rum och kök
5 st 2,5 rum och kök
7 st 3 rum och kök
6 st 4 rum och kök 
1 st 6 rum och kök
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1977

1975
Knalleland 1975 ersatte ett tomt gammalt 
industriområde och ett nytt liv utvecklades i 
området genom de många postorderföretag
etablerade sig här.

1976
1 juni invigdes den trafikled som går rakt igenom 
centrum – Kungsleden och var bara en del av det 
ökade behovet av trafikplanering under denna 
period med alltfler bilar.

1977
Starten på Högskolan i Borås som vi känner den 
idag började som Bibliotekshögskola och var också 
en viktig pusselbit i att stävja utflyttning från 
Borås.

Volvo Bussar som startade upp i Borås och erbjöd 
arbetstillfällen till före detta teko-anställda.
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1978

1978
Stadshotellet på österlånggatan brinner ned med 
flera döda och skadade. Hotellet revs därefter och 
det dröjde länge innan platsen bebyggdes igen.

1980-tal
i garderoben förvarades tubsockar, neonfärgade 
kläder med axelvaddar och pannband som träddes 
över huvuden med hockeyfrilla eller tuperade 
frisyrer med mängder av hårspray. J.r Ewing, 
Pamela, Bobby klev tillsammans med Miami Vice, 
Varuhuset och Macken in i våra vardagsrum. LP-
skivorna byttes ut mot cd-skivor och kanske fanns 
Billie Jean, Like A Virgin, Sunday bloody Sunday 
eller Sommartider med i den nya musiksamlingen. 
Och MTV bjöd på ett alternativ till besök på 
konserter för att få se sina idoler.

Kanske fanns en ABC 80 i hemmet tillsammans 
med tv-spel som skulle få en nutida tv-spelspro-
ducent att rysa. Den tekniska utvecklingen med 
datorer och spel var i sin linda och Heta Linjen var
en tidig variant på socialt media.

På slutet av 80-talet började satsningarna som 
skulle komma att bli de nu väletablerade Sommar-
torsdagarna för att bjuda boråsarna på något 
i hemstaden under sommaren. 

bogEMEnSkapS-
HUSEt tUnnan 
Under hösten 1983 fick vi 
uppdraget av Borås kommun 
att undersöka förutsättningarna 
för ett kollektivhus i Borås.

Fyra år och många möten senare flyttade de första 
hyresgästerna in i ”Tunnan” under hösten 1987. 

Första våning hade byggts om till gemensamma 
utrymmen som fotolab, sy- och vävateljé, växthus, 
slöjdrum, ett rum för ungdomar, ett stort allrum och 
ett stort kök. Hyresgästernas åtagande var att bli 
medlemmar i föreningen och enligt stadgarna delta 
i fastighetsskötseln. Målet för att få bra dynamik är 
blandning av ålder i huset och det är de boende som 
beslutar om vem som får flytta in. 

Ett år efter inflyttning kunde man konstatera att det 
var en idé som fungerar. Hyresgästerna tycker boen-
deformen är lugn, trygg och bekväm. De stora vin-
narna beskrivs efter ytterligare några år i ”Tunnan” 
vara barnen som har gott om kamrater, utrymmen 
att hålla till i och vuxna nära till hands.

25 år senare
i en tillbakablick 25 år senare finns Tunnan fort- 
farande kvar som en idé om bogemenskap som  
fungerar. Skillnaden idag är att det är färre barn- 
familjer och därför färre boende i huset. Barnspring 
har ersatts med samtal. Under alla dessa år har man 
aldrig haft en tom lägenhet i huset! 

bokväMt SEdan 2008!
Bokvämt är namnet på ett samarbete mellan Borås Stad, fastighetsägare, hyresgästföreningen 
och brukar- och intresseorganisationer för äldre och funktionshindrade. Certifieringen utförs av 
Borås Stad och gäller i fem år. Bokvämt är för dig som har ett större behov av genomtänkta lös-
ningar för en högre tillgänglighet. Nyckelbegrepp för Bokvämt är trygghet, gemenskap, service  
och tillgänglighet. Det finns tre nivåer på certifiering.

5-stjärnigt innebär att

• det inte finns några trösklar

• kök och badrum har tillräcklig yta för rullstol

• badrum har dusch med stödhandtag

• du kan nå tvättstuga och lägenhetsförråd med rullstol

• du kan köra bil fram till entrén och det finns möjlighet till handikapparkeringsplats

4-stjärnigt innebär att

• badrum med dusch har stödhandtag. De badrum som har badkar är förberedda för dusch och  
 stödhandtag

• du kan nå tvättstuga med rullator, men för att komma till lägenhetsförråd kan du behöva hjälp

• det finns endast små nivåskillnader

• det finns sittplats i entrén

3-stjärnigt innebär att

• det kan finnas nivåskillnader t.ex. en halvtrappa

• det finns sittplats i entrén 

GATuADRESS
Tunnlandsgatan 9

LäGENhETSBESTÅND
Totalt 27 lägenheter 
1:or till 5:or



Ett axplock av 
andra kampanjEr 
ocH tävlIngar

• Vackraste balkongodling eller kolonilott

• Hyresfri månad för anmälning till 
 tjejloppet

• Tipspromenad – första pris en resa till 
 Kiel för två personer

• radio Match – den som rusade först till  
 huvudkontoret fick en hyresfri månad

• resecheck på 5 000 kr för en som hyrde 
 lägenhet under oktober 1997

• De som läste Bovärlden Nr 2 1999 noga  
 kunde vinna en resa till Marstrand och bo  
 på hotell, delta i aktiviteter och äta gott!

• Uppskattad ”prova på” när vi bjöd på 
 gratisboule!

1985 infördes ett boinflytandeav-
tal som ett resultat av några års 
dialog med hyresgästföreningen 
och er hyresgäster. 
Avtalet innefattade frågor om underhåll, energi, 
sophantering fritid och miljö, ordning, städning, 
tvättstuga. 

1989 skapades ett utrymme för åtgärder till er  
hyresgäster genom ett anslag om 300 000 kr. Tran-
dared, Tullen och Hässleholmen var de områden  

som dessa medel skulle användas till och exempel 
på åtgärder för er hyresgäster var fritidsaktiviteter, 
yttre miljö, trafik och parkering samt allmänna ut-
rymmen och tvättstugor.

2002 presenterade vi ett nytt underhållsystem, 
fondmodellen, med ökat inflytande och större val-
frihet igen efter överenskommelse med hyresgäst-
föreningen. i det nya avtalet ökade hyresgästernas 
inflytande över underhållet i den egna lägenheten 
genom en egen fond och trogna hyresgäster som 
vårdar sin lägenhet gynnas ekonomiskt. 
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1984

1980
göta förnyas, förutom behovet av att se över hus 
och renovera bostäder så ville vi förändra hela 
området. Det infördes ett stort medbestämmande 
från hyresgästerna hur det skulle utföras, flera 
studiecirklar och möten hölls om att renovera med 
så små störningar som möjligt för de boende. 

Vi påbörjade det som först hette Hässleveckan och 
sedan genom åren har bytt namn till Hässlevågen 
och nu heter Hässlefesten. 

1983
Teatern i Stadsparken mötte sitt öde trots 
protester och revs.

1984
rOT-bidrag införs på nationell nivå för att lösa 
problematiken med bristande underhåll och stor 
energiförbrukning: Målet var att genomföra bo-
stadssocialt angelägna och samhällsekonomiskt 
försvarbara förbättringar i bostadsbeståndet. 

MöjligHEt att påvERka ditt boEndE! 

våR kUndtidning
Det allra första numret av vår 
egen tidning Boposten kom ut 
1980. 

Målet var att skapa bättre kontakt mellan oss 
som jobbar på Bostäder och er hyresgäster. Och 
den kontakten har vi behållit sedan dess. Tidning-
en har förändrat både form och innehåll genom 
åren men syftet har alltid varit att berätta om 
det som är av vikt och intresse för er hyresgäster. 
Tidningen har bjudit på allt mellan recept, tips 
till balkongodling, renovering och förbättring av 
fastigheter, som reportage om er hyresgäster, 
aktiviteter i olika bostadsområden och vårt före-
tags utveckling. Tidningen hette Bovärlden 1998-
2002 och numera heter den Hemma. 

”BOSKOLA” – På KUrS MOT 

kontRaktEt!
2007 hade vi vår första kurs 
för de ungdomar som skrivit 
på sitt första hyreskontrakt.

genom att gå igenom de rättigheter och skyl-
digheter som följer med ett eget hyreskon-
trakt ser vi möjligheter att minska frågor och 
funderingar kring eget boende. 

Det positiva resultatet av kursen gjorde att vi 
fortsatt har en ”boskola” för nya hyresgäster 
varje månad! 

viSStE dU att…
Kabelteven flyttade in hos alla våra kunder 
1987? Och att vi hade en egen tevekanal på 
1980-talet? Programmet Café Bostäder visa-
des ett par år in på 90-talet. 2010 började vi 
ansluta våra fastigheter till stadsnätet Split- 
 

 
 
Vision. idag har du som kund tillgång till iP- 
telefoni och bredband via mediaboxen i vardags-
rummet. På sikt släcks kabeltevenätet ner i Borås 
och då kommer du kunna beställa iP-teve via din 
befintliga mediabox.

abonnERa på SERvicE! 
Tryggbo är namnet på test för utökad boendeser- 
vice som vi erbjöd våra hyresgäster under en period 
med start 1 mars 1991. Testet var ett resultat från 
serviceanalys som gjordes 1989 där denna typ av 
service efterfrågades. 

Fastighetsskötarna tog emot beställningar och ut-
förde tjänster åt äldre och funktionshindrade hy-
resgäster som var ett komplement till hemtjänsten. 
Möjlighet fanns att abonnera på ett servicepaket 
med flera tjänster per månad eller köpa enstaka 
tjänster. Exempel var att hämta paket på posten, 
hämta medicin på apoteket, mindre ommöbleringar, 
städning och upphängning av tavlor.
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1984

1984
De första flyktingarna kom till AMS då nyöppnade 
flyktingförläggning på Billdalsgatan på Norrby. 
Under två år hann 400 människoöden från världens 
alla hörn bo där och vänta; vänta på möjligheten 
till ett nytt liv. Som mest omfattade förläggningen 
31 trerumslägenheter och hyste 159 människor 
som väntade på klartecken från invandrarverket. 
Huvuddelen kom från Libanon, Syrien, Turkiet, iran 
och irak. 

1985
Stadsparksbadet invigdes och var för den tiden 
mycket modernt och lockade inte bara boråsare att 
prova vågbassängen utan förde med sig en helg-
turism från närområdena. 

Turistchefen örjan Nordlund uttryckte: ”Vi ligger i 
den turistiska allsvenskan. Förra året besökte fem 
miljoner människor Borås och Saltemads camping, 
Djurparken och Knalleland lockar och de flesta 
besökare kommer från grannlandet Norge som har 
fördel av både valuta och att modet ligger före här.”

1986
Vintern 1986-1987 minns många särskilt, då visade 
kvicksilvret ända ner till -30 grader.  

Vi använde oss för första gången av en enkät med 
frågor om boendet till er hyresgäster. Det var en ny 
form för att samla ihop vad ni tyckte var bra och 
vad som kunde förbättras med ert boende. Med 
enkäten kunde vi förbättra oss ytterligare tack vare 
era värdefulla synpunkter och har genomfört den 
varje år sedan dess.
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1988

1987 
Efter flera år med anslag från kommunen för att 
täcka förluster av de många outhyrda lägenheterna 
vände det för första gången sedan 1980. 
Förklaringen återgavs av dåvarande VD ingvar Bog-
sjö med att personalen har gjort fina insatser på 
olika nivåer med att ställa upp i speciella kampan-
jer, hålla rent och städa upp trapphus och på gårdar. 
Detta skapar trivsel och gör befintliga hyresgäster 
till de bästa marknadsförarna. renovering och om-
byggnation pågår och höjer standarden i lägenheter 
och på bostadsområdena. 

1987
genombrottet för mikrovågsugnar kom i Sverige, 
då såldes ca 300 000 ugnar. Priserna varierade då 
mellan 1 800 kr och 12 000 kr. 

1988
Vi övertog fastigheterna på Ekängsgatan i slutet av 
80-talet från Stiftelsen Boråshem och påbörjade 
omedelbart med en rejäl upprustning och moderni-
sering. Kylskåp utan frys, separata kranar för 
kallvatten och varmvatten, skjutluckor och 
ojordade kontakter i köket var dock hög standard 
när dessa hus byggdes på 50-talet. 

vem är katarina jordansson?
Jag är en 51-årig tvåbarnsmor som är projekt- 
ledare och arbetsledare på miljö- och teknik- 
avdelningen på AB Bostäder. 75 procent av min 
arbetstid jobbar jag med energieffektivisering 
via allt från ventilationsaggregat till värme-
system. Men allt är fortfarande väldigt nytt, 
jag började på företaget för ett år sedan och 
rivstartade med projektet att dra fibernät till 
alla våra boende vilket nyligen blev klart.  

varför är miljöarbete 
och energisparande viktigt?
Ser man det globalt så är det avgörande för 
vår planets framtid och för vår överlevnad på 
sikt. Vad vi lämnar efter oss för värld till våra 
barn. Men på ett mera jordnära plan handlar 
det om att våra kunder ska få vad de betalar 
för. Vi ska leverera rätt inomhusmiljö till våra 
hyresgäster - rätt värme, luft och vatten. Med 
så många lägenheter och kunder är det stora 
system som ska justeras och förbättras, det är 
inte helt lätt.  

är du miljömedveten 
och sparar energi själv?
Haha, jag är gift med en Miljö- och kvalitets-
revisor så trycket är ganska stort på att tänka 
på miljön men egentligen är jag nog som folk 
är mest. Och jag hatar pekpinnar! Jag är verk-
ligen ingen fanatiker men jag försöker ändå 
leva som jag lär. Vi sopsorterar så klart, har 
borrat bergvärme och bättrat på ytskikten på 
huset för att få ner energiförbrukningen. Det 
är inga konstigheter. Annars försöker jag cyk-
la och åka kollektivt så mycket som möjligt 
och min bil är etanoldriven. Mina barn, Emelia 
och Olof, håller mig i strama tyglar också, de 
tar gärna till pekpinnarna. inga kan vara så  
upprörda som de, hahaha, men de är inte lika 

pigga på att jag betalar tillbaka med samma 
mynt.

Har du aldrig en dålig dag 
när alla lampor står tända i 
ett tomt hus och soporna åker 
i samma påse? 
Som jag sa, jag är nog inte bättre än genom-
snittet. Det som är viktigt för mig är att jag 
ändå försöker göra så gott jag kan. Men jag 
tycker att man kan behöva inspiration ibland, 
det är inte alltid jag vet exakt hur jag ska göra 
även om jag vill. Det är faktiskt inte så dumt att 
gå in på allmannyttan.se/energispartips för att 
få handgripliga tips. 

vad gör du i jobbet 
för att energispara då?
Vi går igenom statistiken för samtliga våra 
fastigheter enskilt varje månad och letar efter 
förändringar och möjligheter att pressa ner 
energiförbrukningen. i grunden försöker vi dra 
ner energikonsumtionen i allmänhet men det 
är stor skillnad mellan ett nyproducerat hus 
som kanske drar 45 kilowattimmar per kva-
dratmeter varje år och ett gammalt som drar 
över tre gånger så mycket. Kvalitén har höjts i 
byggandet genom åren och vår medelfastighet 
är byggd 1969. 

Vi har mycket att jobba med. Konkret kan det 
innebära att vi gör fasaden eller taket energi- 
snålare med ett nytt ytskikt, att vi installerar 
värmeväxlare i fläktsystemet men också att 
vi hela tiden försöker trimma in våra system 
så att de är optimalt inställda för varje fast-
ighet. Men AB Bostäder håller på med fler pro-
jekt för miljön och energispar, vi har ett internt 
miljöledningssystem som är en plan för hur vi 
ska bli miljövänligare som organisation. Det  

handlar om allt från att köra miljöbilar till att 
inte slösa med papper på kontoret och det  
tycker jag är jätteviktigt. Att börja med oss 
själva när vi förändrar verksamheten att bli 
ännu mer miljövänlig. SABO, som är bransch- 
och intresseorganisation för allmännyttiga  
bostadsföretag, har initierat en stor energi- 
sparkampanj för alla medlemmar. Målsätt-
ningen är att reducera elförbrukningen med 20 
procent. Det hoppas vi klara.

det var ju flera bra projekt. 
gör ni något mer?
Ja, så klart. Vi har ju Mobile info Centre, som 
är en husbil som stannar i olika stadsdelar i 
Borås. Personalen har kontakt med boende 
i området och lär ut på fem språk om bland  
annat brandsäkerhet och återvinning. De är del 
av ett större projekt ”Borås rent och snyggt” 
där vi är en av flera intressenter. Sedan får jag 
inte glömma bort våra nybyggda hus. På ryds-
gatan bygger vi med målsättningen att husen 
ska bli energineutrala. De kommer vara väldigt 
energisnåla och ha solceller som gör att de för-
hoppningsvis kommer producera mer el än de 
kommer förbruka. gården kommer vara vacker 
och grön med ett växthus som de boende kan 
använda. Det blir ett fint hus. ^

6 snabba miljöfrågor 
till Katarina Jordansson

Enkla tipS SoM göR 
Skillnad föR Miljön

• Diska inte under rinnande vatten,
 bäst av allt är att köra i diskmaskinen om  
 den är fullpackad.

• Vädra kort men intensivt.

• Sopsortera och åk till återvinningen.

• Sänk innetemperaturen en grad.

• Ställ bilen ibland, cykla eller ta bussen.



TAK

• ny takkonstruktion

• mer isolering 

• utvändig avvattning för regn

FASAD

• ny puts på fasad 

• tilläggsisolering

• nytt tätskikt vid huvudentré

• nya energieffektiva fönster 

• nya entrédörrar

INVäNDIGT

• stambyte (vattenledningar)

• nytt ventilationsaggregat för hela huset

• nya termostater på radiatorer

• nya eldragningar

• byte till LED-belysning

50% lägre 
energiförbrukning!
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1989

1989
Den största andelen invandrare boende i Borås var 
från Finland (6 324) att jämföra med det forna 
Jugoslavien med 703 och Norge med 681 st. Borås 
hade också berikats med invandrare från Tyskland, 
Sovjet, iran och Danmark och många fler är de 
nationaliteter som befolkat Borås i mindre antal.

1990-tal
Baywatch kanske gick på tv samtidigt som man 
läste instruktionerna till sin nyinhandlade Nokia 
5110. Flera är också de som minns när de skapade 
en första cyber-personlighet på Lunarstorm där 
varken namn eller image behövde överensstämma 
med verkligheten. Många var de garderober och 
klädkammare som hyste grå, silverfärgade och 
kornblå klädesplagg matchande cowboyboots. 
Spice girls samsades med Britney Spears och 
Nirvana i rampljuset och Bill gates hade börjat

bygga upp förutsättningarna för att snart varje 
hem utan en pc och uppkoppling till internet skulle 
ses som efter sin tid. Det passiva tv-tittandet 
började bytas ut mot ett aktivt surfande på 
worldwideweb och många upptagna telefonlinjer.

90-talet är även årtiondet då boråsarna börjar 
källsortera i svarta och vita påsar.

ENERGIBESpARANDE RENOVERING 

Stor miljöbesparing
Innan renoveringen av huset på Fjällgatan 32 i Byttorp var 

energianvändningen 184 kWh/m2. Färdigrenoverat och 
intrimmat beräknas den siffran vara halverad.



 

25

1991

1990 
Borås kommuns reform till sex kommundels-
nämnder gjorde att kommundelskontoren blev nya 
hyresgäster i de aktuella områdena. Parallellt levde 
man också med en stor minskning av de subventio-
ner som allmännyttiga bostadsföretag alltid hade 
haft fördel av, vilket gjorde ombyggnationer och 
underhåll dubbelt så dyra. 1990 blev därför ett 
år med rekordhöjning av hyror. 1990-1991 genom-
fördes århundrades skattereform. Så den höjda 
hyran kvittades med den sänkta skatten till glädje 
för många.

1990
När vi tog första spadtaget vid kyrkvägen i gamla 
Brämhult under hösten 1990 var det som i alla 
byggprojekt med målet att för tiden bygga med 
senaste tekniken och utifrån lärdomar av vad som 
efterfrågats i befintligt fastighetsbestånd. 36 
radhuslägenheter på rydsbacken stod klara för 
inflyttning hösten 1991. Varje lägenhet fick egen 
entré i markplan, egen tvättstuga, rymligt förråd 
och möjligheten att själv styra uppvärmning och 
därmed påverka sin egen värmekostnad. Hyres-
gästerna tog initiativ till grillkvällar, skaldjursfest, 
gemensam planteringsdag och julbord.

1991
Vi köpte en fastighet i kvarteret Luna. i denna 
fastighet huserar nu två annorlunda hyresgäster: 
Bishop Arms och Thai Silk sedan mitten av 2000-
talet.

HEla
gångHEStER 
Ska boRt!
Nästa stora steg i vårt miljö-
arbete tog vi när vi antog SABOs 
energiutmaning: att under 8 år 
minska energianvändningen 
med 20 %! 

Motsvarigheten för den energin är åtgången 
för att värma upp hela 700 villor – nästan 
som hela gånghester. Byta fönster, läck-
ande kranar och installera energisnåla tvätt-
maskiner är några exempel på hur vi ska nå 
målet. Vi tar också hjälp av tips till er boende 
hur ni kan delta genom att fylla tvättmaski-
nen, byta till lågenergilampor och att stänga 
av tv/dator med strömbrytaren. 

På allmannnyttan.se kan du få kreativa tips 
om hur du bidrar i utmaningen genom bland 
annat ”Spela energiarbetarna och lär dig 
spara energi”.

Efter att källsortering infördes i Borås har 
Sobackens anläggning, som invigdes 1 juni 
1995, tagit emot 20 miljoner svarta och 
vita påsar varje år. 

i våra bostadsområden skapade vi lite olika lösning-
ar med allt från bevarade sopnedkast till mobila och 
fasta sopsugar, och sopskåp. Kostnaderna för sop-
hantering minskade rejält efter dessa förändringar.

MobilE info cEntER
Det finns en vision i Borås om en vacker och 
trygg stad som välkomnar besökare och som 
får alla som bor i Borås att känna sig stolta 
över sin stad. Som det största kommunala 
bostadsbolaget i Borås är vi på AB Bostäder 
är en del av visionen.

Borås rent och snyggt startades på initiativ av 
Brottsförebygganderådet som en del i att uppnå 
visionen om en vacker och trygg stad. även Borås 
Stad, Borås Energi och Miljö, Polisen i Borås, Borås 
City och Södra älvsborgs räddningstjänstförbund 
deltar. Vi står alla bakom Mobile info Center som 
på fem olika språk sprider livsviktig information om 
bland annat brandsäkerhet och återvinning.

fRån El 
till biogaS!
redan i början av 90-talet 
började vi väva in miljö som en 
självklar del i vår verksamhet. 
i vår dagliga verksamhet rullade 
då såväl elbil som elmoped. 

Vår miljöpolicy växte fram med övergripande 
målet att erbjuda bra och sunda bostäder för 
alla. Med minsta möjliga påverkan på miljön 
ska vi bidra till en varaktigt hållbar utveckling 
där ”vi ska möta eller helst överträffa våra 
hyresgästers krav och förväntningar på miljö-
anpassade bostäder och lokaler.” 

Vi genomförde inventering av radon i hela 
fastighetsbeståndet och miljömärkning av 
samtliga fastigheter under denna period. 
1997 kunde vi börja erbjuda er hyresgäster 
miljödeklarerad el och vi bjöd in till besök hos 
Borås Energi på ryaverket. i samma linje har 
vi bjudit in till öppet hus på gässlösa avlopps-
reningsverk. 

Målet är detsamma som på elbilens tid när 
vi nu kör med biogas i tankarna på alla våra 
servicebilar.

De bostadsföretag som anslutit sig till utmaningen 
åtar sig att rapportera in sin energiförbrukning en 
gång per år. Sen följs detta upp fram till år 2016 då 
målet ska vara uppnått. Det är frivilligt att ansluta 
sig till initiativet och alla bostadsföretag i Sverige är 
välkomna att gå med vilket vi på AB Bostäder har 
gjort.

Att minska energianvändningen med 20% är inte 
gjort i en handvändning men de senaste årens sats-
ningar på bland annat vattensnålare blandare, för-
bättrat klimatskal och fönsterbyten har gjort att vi 
ser en minskning på runt 5% så här långt på resan.

Vi klimatrenoverar våra fastigheter som en del av 
den energiutmaning vi deltar i tillsammans med  
övriga allmännyttiga bostadsbolag.

Målet i utmaningen är att minska energiförbrukning-
en med 20% under perioden 2007-2016. Och vi har 
redan lyckats nå en bit på väg genom de insatser 
som vi gör.

  ENERGIuTMANINGEN 

Små steg stora avtryck

360 000 000 SvaRta ocH vita påSaR på 18 åR!

på saBo-konferensen i malmö 2008 enades över 80 kommunala bostads-
företag om att minska sin energianvändning med 20% till 2016. detta gemen-
samma åtagande är ett slags kyoto-protokoll för bostadsbranchen i sverige. 
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1992

1992
inbördeskriget i Somalia ledde till hungerkatastrof 
och de bittra inbördeskriget  i forna Jugoslavien 
ledde till att många sökte sig till bl.a. Sverige för 
att få möjligheten till ett nytt liv. 1992 upplät vi 
därför ca 100 lägenheter för att ge drygt 500 per-
soner en tillfällig fristad på flyktingförläggningen 
här på Hässleholmen.

1992
Vår närvaro i stadsdelen Norrmalm påbörjades 
när vi byggde på Margaretagatan under 1992/93. 
Tre hus bestående av sammanlagt 57 lägenheter 
där 33 av dem var normallägenheter på ett, två och 
tre rum och kök. resterande lägenheter byggdes 
som servicelägenheter om 1 och 2 rum och kök. 
Dessa lägenheter har anslutning till en restaurang 
som ger service till alla boende i området. Samtliga 
lägenheter har balkong eller uteplats och de ligger 
nära natursköna Kypesjön.

1992
När det danska området i kvarteret Nielsen var 
färdigt i slutet av maj ordnade vi ”lejlighetsfremvis-
ning” som lockade 3 000 intresserade boråsare som 
ville se detta nya och spännande bostads-
område. Och när Bostäder fick Kasper Salinpriset 
var succén ett faktum. Parallellt arbetar vi under 
denna period med att färdigställa det svenska om-
rådet där miljövänlig boendemiljö är standard.
Förutom bostäder planerade vi även in ett stads-
delscentrum precis som på andra bostadsområden. 
Byggandet av Hestra Midgård påbörjades. 

Det är 10:e december 2012 och fyra eldsjälar 
har uppmärksammats för sitt ideella arbete i 
stadsdelen med Norrbys egen version av No-
belpriset. Nu är det fest. Mat och musik från 
hela världen, dans och glad stämning. grannar 
som umgås i Norrby iF:s klubbstuga. Man har 
en del att fira, det senaste halvåret har mycket 
hänt. grannarna pratar numera med varandra, 
samarbetar och gör något för den gemensam-
ma miljön. Så har det inte alltid varit. 

åtta månader tidigare, dagen innan Valborg, är 
Norrby i uppror. Flera hundra personer är in-
blandade, det är slagsmål och svallande käns-
lor. Myndigheterna tar situationen på allvar, nio 
polisbilar är kallade till platsen. Stämningen 
är explosiv. Den utlösande gnistan har varit en  
bagatell, ett gruff på fotbollsplanen mellan 
några tioåriga tjejer, en hård tackling eller ett 
skott som träffade fel? Oklart vilket men det 
är de vuxna som bråkar. Två stora grupper i 
området som inte förstår varandra, som inte 
vill förstå. Det är arabisktalande som bott där 
länge mot de mera nyinflyttade somalierna. 

Dagen efter ringer jobbmobilen och Carina 
Winroth, AB Bostäders bovärd på Norrby, får 
veta att hon ska vara med när de båda grupper-
na förhandlar samma kväll eftersom båda har 
förtroende för henne. De har själva insett att 
något måste göras och kallat till mötet. 

På kvällen är Carina lite avvaktande, upploppen 
på Norrby har berört henne. Vad kommer hän-
da? Mötet hålls i en föreningslokal på Norrby. 
Ett rum med ett u-format bord längst in, de-
legationer från båda sidor och representanter 
från bland annat stadsdelen, polisen och så 
Carina då. Stämningen är tryckt. Det känns 
lite som en internationell konferens eller svå-
ra förhandlingar i ett FN-organ. Så småningom 
närmar sig parterna varandra via god dialog. 
Man känner att man är något på spåret.
– Det var början till Boenderådet, ur problemen 
växte spontant något väldigt positivt fram,  
säger Carina. Det viktigaste var att initiativet 
kom ifrån de boende, vi stödjer gärna men det 
här är deras projekt. 

Boenderådet blev till ett forum inte bara för 
dialog mellan boende utan också för utveck-
ling av området. Speciella grupper startades 
för lösa problem med trafik och närmiljö, men 
det blev också en ungdomssatsning och vux-
envandrare om nätterna. Ofta får de ideella  
arbetsgrupperna oväntade konsekvenser.
– Vuxenvandrarna är fantastiska. grunden 
utgörs av pensionerade svenska män och  
somaliska kvinnor, två grupper som annars ald-
rig brukar prata med varandra, säger Carina. 
Förutom att de gör nytta och skapar trygghet i 
området så blir de vänner och får större förstå-
else för varandras liv, säger Carina. Det är lika 
osannolika som fina möten.

Applåderna från hundratalet uppklädda Norrbybor är överväldig-
ande. Hawa ismail har precis fått Norrbypriset i entreprenörskap. 
Anar man att hennes ögon är glansiga där hon står på scen? 
Till Borås tidning säger hon: 
– Det är fantastiskt, det känns att jag kanske gjort något bra.

På Norrby gör 
engagemanget 
skillnad 
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1994

1992
Byggandet av Hestra Midgård påbörjades i augusti 
1992 och skulle inrymma förskola, skola, bibliotek, 
restaurang, fritidsgård och idrottshall samt 
servicelägenheter. Skillnaden från tidigare stads-
delars centrum var just att integrera de olika 
funktionerna ovan för att utnyttja lokalerna så 
effektivt som möjligt under dygnets alla timmar 
och samtidigt möjliggöra umgänge mellan unga 
och gamla. 

1993
Postverkets monopol på brevbefodran upphör.

Ett svenskt stridsflygplan av modellen JAS 39 
gripen störtar vid flyguppvisning i Stockholm. 
Kraschen sker på ön Långholmen under Stockholms 
vattenfestival. 

1994
Den 13-22 juni ordandes sedan en nordisk 
bostadsutställning i Borås för att visa upp hela 
Hestra Parkstad. Kung Carl XVi gustaf invigde 
utställningen. 

Så mycket förbättrades på Norrby att kon-
ceptet exporterades till andra stadsdelar. AB 
Bostäder, ihop med Stadsdelsnämnden, be-
stämdes sig för att ge något tillbaka. idén om 
Norrbypriset växte fram, med kategorier för 
miljö, fred, kultur och entreprenörskap. Pris- 
summan är liten men i gengäld är uppskattning-
en och prestigen desto större. Norrbypriset är 
tänkt som en uppmuntran men också en symbol 
för att de boendes engagemang är viktigt.

Kai Jacobson är sedan bara någon månad AB 
Bostäders strateg för social hållbarhet men i 
själva verket har han jobbat med de här frågor-
na i olika former i många år. Det är intresset 
för människor som är Kais drivkraft, och vad 
människor kan åstadkomma om de bara går 
samman och gör saker ihop. 

AB Bostäder jobbar både med att kortsiktigt 
parera de problem som dyker upp i ett bostads-
område och med att långsiktigt skapa tillhörig-
het, ansvarskänsla och tillit till samhället.
– Vi vill involvera de boende och utgå från deras 
engagemang, få dem att ta ansvar som samti-
digt ökar deras medbestämmande. 

Kortsiktigt kan det handla om att få bukt med 
nedskräpning och skadegörelse i en trappupp-
gång eller en konflikt mellan boende. Kanske 
handlar det om medling eller att sätta ut extra 
städprylar i trappen. Allt beroende på hyres-
gästernas vilja och behov. På lång sikt handlar 
det om att skapa stolthet för den egna stads-
delen och en känsla av att höra hemma. Ett 
exempel är projektet ”Stadsodling för hållbar 
utveckling” som ligger i startgroparna. Stads- 
odling är en internationell trend som vi vill 
satsa på i alla områden där det finns intresse. 
Vad slutresultatet blir i området beror på gen- 
svaret. Kanske blir det större projekt liknan-
de kolonilotter eller mindre där boende odlar i  
rabatterna kring husen. Oavsett kommer enga-
gemanget i närmiljön öka.

Oftast gör man projekten tillsammans med an-
dra myndigheter, organisationer eller företag. 
Borås stad, socialkontoret, barnavårdscentra-
len och öppna förskolan är vanliga samarbets-
partner men även hyresgästföreningen som 
driver många fritidsaktiviteter.  »



– De är bättre än vi på att anordna sådan verk-
samhet som snickeriverkstad, kafé och läx-
hjälp. Det funkar jättebra, vår enda regel är 
att vi aldrig diskuterar hyrorna när vi gör något 
ihop, skrattar Kai. 

Hjärtat i AB Bostäders sociala verksamhet i 
stadsdelen är Medborgarkontoret. Det är en 
mötesplats och en resurs för Norrbyborna. Här 
finns bibliotek, kafé och samtalsrum men ock-
så möjlighet att få exempelvis juridisk rådgiv-
ning eller tolkhjälp. Allt för att öka kunskapen 
om och tilliten till det svenska samhället. På 
så vis är det kommunala bostadsbolaget en 
viktig kontakt för många människor, inte bara 

på Norrby utan även på till exempel Hässlehol-
men, där motsvarande arbete görs. Det är ock-
så en viktig mötesplats. Flera av de som jobbar 
på Medborgarkontoret bor själva i området.  
Det är viktigt tycker Kai som själv bor på Hässle- 
holmen sedan många år.
– i de här stadsdelarna finns en större öp-
penhet som är jättehärlig, man tillåts vara sig 
själv, det gillar jag. 

Själv är han är entusiastisk över den kraft och 
kunskap som finns bland de boende på Norrby.
– Det finns fördomarna om att alla som bor på 
Norrby och Hässleholmen är passiva och ar-
betslösa. Det stämmer inte med den verklighet 
jag möter. Kanske är det minst lika viktigt att 
de som bor utanför Norrby ändrar sin attityd 
till stadsdelen.

Kai var nyligen på en inspirerande studieresa 
till Minneapolis som har en stor somalisk be-
folkningsgrupp som är väldigt aktiva med 
många drivna entreprenörer. Där har man tagit 
vara på deras initiativ. Han har en stor vilja att 
se den sidan blomma ut även här i Borås.
– Det är snårigt att starta företag här om man 
är svensk, kan du tänka dig hur det skulle vara 
om man inte har någon inblick i det svenska 
systemet? Där kan vi uppmuntra och stötta, 
exempelvis finns det butikslokaler som står 
tomma i området som kan bli affärer eller an-
nat, säger Kai. 

Bland de spännande idéer som kan bli verklig-
het i AB Bostäders tomma lokaler lyfter Kai 
fram en afrikansk restaurang som skulle kun-
na bli en attraktion långt utanför stadsdelen. 
Vilket kulturellt tillskott för Borås.

Den 10:e december är det Nobelfest i Blå hal-
len i Stockholm, på Norrby kommer man fira 
sitt eget pris igen. Både Carina och Kai kommer 
vara där och dela ut pris och det är något de ser 
fram emot.
– Vilken fest det var sist, fantastisk mat och 
svängig musik. Jag skulle på en annan tillställ-
ning egentligen men det fick jag skjuta fram 
flera timmar. Trots att det var ett hejdundran-
de kalas dracks inte en droppe sprit. Det var en 
minst sagt osvensk stämning, säger Kai. 

Nu när priset delas ut för andra gången är det 
etablerat som en tradition menar Kai och tror 
att Norrbypriset blir del av en positiv och spän-
nande framtid för stadsdelen. Och Borås.  ^
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1995

1995
1 oktober 1995 invigdes ett modernt äldreboende 
på Distansgatan. i varje gruppbostad fanns det 
lägenheter med direkt anknytning till gemensamma 
utrymmen och nära till önskad service. 

Ett av husen på Distansgatan stod klart för några 
av alla Högskolans studenter. De kunde välja egna 
lägenheter eller rum med gemensamma utrymmen 
för kök, badrum och allrum. inför höstterminen 
1997 satsade vi extra och de som flyttade in fick 
kostnadsfri tillgång till internet, egen cykel och 
hyresfritt i juni och juli. 

1996
Den 1 november 1996 tog vi över sex hus på Folk-
kungagatan genom köp av konkursbo. Med detta 
köp ökade vi ytterligare vårt fastighetsbestånd i 
stadsdelen Norrmalm.

Krisen var ett faktum för många bostadsföretag 
med hundratals bostadsrättsföreningar som gick 
i konkurs eller rekonstruerades. Nästan 4 000  
privata fastighetsbolag i Sverige gick i konkurs 
under några år. Det skulle komma att dröja till 
sekelskiftet innan branschen helt lyckades vända. 

1998
Efter en varsam renovering den gamla biografen 
blev röda Kvarn byggnadsminnesförklarad (1998). 
Kommunalrådet Bertil Pålsson förrättade återinvig-
ningen den 21 oktober 1991 och besökarna bjöds på 
Chaplin-filmer, dansinslag, amatörteater, sång och 
musik och några nummer från göran Stenbäckens 
Karl gerhard-revy. 

VI-häSSLEhOLMEN
Ett möte mellan representanter för  
AB Bostäder, Primärvården, Brämhults  
kommundelskontor, Hyresgästföreningen, 
Statens invandrarverk, Närpolisen och  
Hässleholmens kyrka i augusti 1993 ut- 
mynnade i det som först benämndes Vi-
projektet. Ett nätverk byggdes upp och när 
aktiviteter startade var uppslutningen god. 
Snickra, gympa, sy, laga mat och driva café- 
verksamhet är ett axplock av mötesplatser 
där många fick nya vänner. En av verksamhe-
terna som kom igång genom Vi-projektet var 
Café Stången som nu hunnit bli 17 år gam-
mal! i Vi-projektet finns eldsjälar som varit 
med och bidragit till att projektet fått en så 
stor genomslagskraft och hållit över tid.

Vad kan man göra på VI-kontoret?

• Få veta vilka aktiviteter som är på gång

• Påverka i bostadsområdet

• Kopiera, scanna och faxa dokument

• Låna telefon

• Låna dator med internet

• Läsa tidningar, t ex Borås Tidning

• Få hjälp med att fylla i blanketter

• Kontakta olika myndigheter

• Få hjälp med jobbansökan + CV

• Hyra lokal

• Hyra släpkärra

• Träffa andra boende och ta en billig fika

• Få läxhjälp

STRATEG FöR SOcIAL hÅLLBARhET
Kai Jacobsons intresse för människor är hans driv-

kraft, vad människor kan åstadkomma om de bara 

går samman och gör saker ihop. 

VÅRA BOVäRDAR äR STARKT ENGAGERADE I TRYGGhETSFRÅGOR Carina Winroth, bovärd på 

Norrby, menar att den viktigaste lösningen på otrygghetsproblem oftast är att initiativet kommer ifrån de boende.
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2000

2000-tal
Bredbandet blir nyckeln till hemarbete och öppna 
telefonlinjer igen även om mobiltelefonen allt 
oftare blir ett alternativ för att nå och bli nådd. 
Från tv-rum till tv i varje rum slapp man kanalbråk 
i familjen. Med större kök och oftare byggda i öppen 
planlösning i anslutning till vardagsrummet blir det 
en plats för umgänge och kanske matlagning sam-
tidigt som Tina på tv. Badrummet har gjort en resa 
från ett avskilt hygienrum strax innanför dörren i 
lägenheterna, till dagens badrum mitt i hjärtat av 
bostaden. 

Balkong och uteplats låg högt på önskelistan när 
man söker bostad och i mataffärerna finns alltfler 
hyllor med färdiglagad mat som enkelt värms i 
mikrovågsugn. 

Bostäder kunde stolt presentera företagets bästa 
resultat någonsin trots att det vid denna period 
fortfarande fanns en del lediga lägenheter. 
De första åren på 2000-talet genomfördes en om-
organisering där kunden placerades i centrum. 

Fastighetsskötare, distriktskontor ersattes med 
bovärdar och en Bobutik i centrum infördes.  
i broschyren som hette ”Välkommen hem” presen-
terade vi våra områden och vi passade samtidigt på 
att formulera vår vision: Leva i harmoni. Den kom 
att bli bränsle för nystart med där både ny styrelse 
och VD tog vid. 
Ett nytt underhållssysstem för ökat inflytande 
infördes för våra hyresgäster och Nolhagagatan 
fick en behövlig renovering. Dessutom lanserades 
vår nya hemsida: www.bostader.boras.se

 VÅRT AKTIVA ARBETE MED TRYGGhET Och TRIVSEL GER

 Social hållbarhet
 
Formen för att skapa möten har 
ändrats och haft olika namn genom 
åren men målet för aktiviteterna är 
fortsatt samma – att skapa nätverk 
och relationer mellan de boende i bo- 
stadsområdena och på så sätt skapa 
ett tryggt och trivsamt boende.

uppLEVD OTRYGGhET – 
EN DRIVKRAFT TILL FöRäNDRING
Undersökningar visade att upplevd otrygghet på 
området kunde relateras till allt från klotter och 
skadegörelse till hög musik och bilkörning inne på 
gårdarna. Vi arbetar med trivsel i våra bostads- 
områden med bland annat: 

• Städdagar

• Mer belysning i parkeringshus och 
 på områdena

• Brandvarnare i alla lägenheter

• Brandsäkra och installera säkerhetsdörrar

• Byte av gamla fönster

• Underhåll av fastigheter och planteringar

• Nationella kampanjer, exempelvis anti-  
 mobbningsprojektet Bra kompis

NågrA AV VårA PrOJEKT:
hEj huLTA
En annan viktig del som vi arbetat löpande med 
sedan 2004 är att skapa bra former för dialog med 
er hyresgäster genom bland annat trapphusmöten. 
Detta var och är en viktig del av vårt trygghetsar-
bete i alla bostadsområden. Specifikt för er som bor 
på Hulta hade vi Hej-projektet under 2008. Syftet 
var att besvara frågorna ”Hejar du på dina gran-
nar?” och ”Vet du vem som bor i ditt trapphus?”.
Tillsammans med Borås Stad arrangerar vi Hulta-
dagen. På programmet i år fanns allt från musik-
framträdanden, fotbollsturnering, ponnyridning 
och musikquiz.

häSSLEFESTEN
2010 firade Hässlefesten 30 år. Det är därmed den 
festival i Borås som har levt längst. genom åren 
har man haft jazzbalett utomhus, lådbilstävlingar, 
talangjakter, karnevalståg och matlagningstävling 
bara för att nämna några inslag. 

VÅRT NORRBY (MöTESpLATS NORRBY) 
Projektet skapades av oss, Borås Stad och fler-
talet samverkansparter som ville skapa en mötes-
plats för de boende i området i slutet av 90-talet. 

Kvinnocafé med utrymme för dans, sång och 
matlagning, får och getter på besök på Norrby 
från 4H-gården och städtävlingar är ett axplock 
av saker som vuxit fram inom ramen för projektet. 

ATTRAKTIVA NORRBY  
Attraktiva Norrby var vårt eget tvååriga projekt 
som syftade till att knacka dörr, bjuda på fika för 
att möta de boende och fråga vad som är bra och 
vad som kan förbättras för att Norrby ska bli den 
mest attraktiva stadsdelen i Borås. Efter de två 
åren kunde vi se en mängd förbättringar, och har 
därför nu en person som enbart arbetar med social 
hållbarhet. Trapphusmöten för att sprida informa-
tion och skapa dialog är en fungerande form 
på övre Norrby. 

FRAMTID SjöBO 
Har sedan början av 2000-talet bidragit med 
bland annat trivselkvällar, studiecirklar, musikcafé, 
öppen förskola, bingo, jullunch med hemlagad mat. 
Sjöbodagarna bjuder på allt från sagostunder till 
ponnyridning och musikframträdanden. 

huLTA NEW GENERATION 
Under 2011 och 2012 var vi med och startade ett 
ungdomsprojekt som heter ”Hulta New generation”. 
Målet är att utveckla verksamhet på Hulta Fritids-
gård även för de yngre barnen i tolv till fjorton- 
årsåldern som komplement till de äldre ung-
domarna.

TRYGGhETSRÅD Och 51:ANS 
TRäFFpuNKT pÅ TRANDARED
Ni som bor på Trandared känner säkert också till 
51:ans träffpunkt som alla våra hyresgäster får 
låna till symöten, födelsedagskalas och julfest. 
Sopfest med tårta från renhållningsverket och 
allsång med Blåsknallarna är också något som 
hyresgäster i området har kunnat ta del av.

GRANNSAMVERKAN
Det var för att skapa trygghet i trapp- 
huset och i bostadsområdet som boende-
gruppen på östgötagatan 10 i våras startade 
upp ett projekt om grannsamverkan. Efter 
ett par veckors utbildning, genomförd av 
Boråspolisen har grannarna tillsammans 
kunskap och verktyg för att kunna hålla 
ett vakande öga på det som händer i och 
utanför trappuppgången. Dessutom har man 
etablerat en bra kontakt med närpolisen 
vilket innebär att man snabbt kan agera mot 
inbrott, stölder och skadegörelse. Ofta redan 
innan det händer något. Forskning visar att 
fungerande grannsamverkan minskar 
brottsligheten med upp till 26 %. 

grannsamverkan är ett lokalt och socialt 
nätverk som organiseras av SSF, de boende, 
försäkringsbolagen, närpolisen och de lokala 
brottsförebyggande råden för att minska 
risken för skadegörelse och inbrott. Med i 
samarbetet är också villaägarna, hyres-

gästföreningen och brandskyddsföreningen.

Vill du delta i Grannsamverkan?

• Kontakta dina grannar och undersök  
 intresset för grannsamverkan 

• Kontakta polisen eller kommunens  
 brottsförebyggande råd 

• För inventarieförteckning alt foto-
 grafera/videofilma hemmet, märk 
 stöldbegärlig egendom. 

• Meddela dina grannar och/eller kontakt- 
 man om du är bortrest mer än en vecka

• Förvara värdehandlingar och värdesaker  
 på ett betryggande sätt

• Var vaksam och kontakta polisen 
 och kontaktmannen om du ser något  
 misstänkt

Läs mer om Grannsamverkan på:

• www.samverkanmotbrott.nu 

• www.stoldskyddsforeningen.se
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2001

2001
Borås blev satt på kartan av det årliga evene-
manget FutureDesignDays. i BT kunde man 2002 
läsa om kända designers i olika genrer från hela 
världen mingla på grand hotell i sällskap av bl.a. 
Prinsessan Madeleine. 

2002
Borås blev åter en stad istället för en kommun. 

åhaga lokstallar fick nytt liv när det invigdes som 
kongresscentrum den 13 juni. Sedan invigningen 
har en mångfald konserter och mässor, bl.a. Hem 
& Trädgårdsmässan, gett boråsarna ytterligare en 
plats för nöje. 

2003
i samband med att vi fyllde 80 år kunde vi 
summera att vi under vår livstid har byggt bostäder 
åt många boråsare och att det då handlar om att 
förvalta det som byggts upp. Här handlar det både 
om att vårda våra fastigheter och relationerna till 
hyresgästerna och arbetet med underhåll fort-
sätter i våra drygt 7 000 lägenheter.

Wallpapers by scandinavian designers – bOrÅsTapeTer 

En unik kollektion som sätter skandinaviska designklassiker på väggarna. Här är tolv originalmönster 

från 1950-talets främsta formgivare omgjorda i tapetform. www.borastapeter.se
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2004

2004
resan mot att etablera sig som skulpturstad tog 
sin början med Bodhi i Viskan vid röda kvarn. Sedan 
dess har en mängd skulpturer fått förgylla stads-
rummet i centrala Borås. 

2004
i tidningen Hemma Nr 2 går det att läsa dåvarande 
VD åsa Martinssons sammanfattning av arbete 
med trivsel och trygghet under denna period i AB 
Bostäders historia:
”Vad gör att man trivs? En bra och funktionell 
lägenhet, räcker det? Nej, det gör det ju inte. Man 
bor inte bara i en lägenhet, utan också i ett område. 
Att trivas med sina grannar och känna att man bor i 
ett fint område är också nödvändigt. Hur man upp-
fattar sin bovärd, att den som reparerar lägenheten 
och klipper gräset gör ett bra jobb är också viktigt. 

Det är våra hyresgästers uppfattning om våra 
lägenheter, boendemiljön, servicen och tillgäng-
lighet som avgör vad som är god kvalitet. 
Under de senaste åren har vi satsat intensivt på 
att öka den upplevda tryggheten i många av våra 
bostadsområden. För oss handlar trygghet om så 
skilda saker som att rensa bland buskar, att lysa 
upp p-platser och installera brandvarnare.” 

springcykel scOOTer – kids cOncepT

Lekfulla och fantasieggande möbler och leksaker för 

baby & barn i från 0-7 år. Deras träprodukter är hand-

gjorda - varje produkt är unik. www.kidsconcept.se

häggÅs special – kasThall redan när garnet till mattan beställs vet de vem mattan 

utformas för. Alla mattor tillverkas mot order och skräddarsys efter kundens individuella 

önskemål och behov. Hos Kasthall är alla vävda och handtuftade mattor unika. 

www.kasthall.se

nUd cOllecTiOn Det är detaljerna som skiljer bra 

design från god design, enligt arkitekten och formgivaren 

Mies van der rohe. NUD Collection skapades i denna anda, 

där det enkla blir det vackra. 

www.nudecollection.com

Design från Borås
När man säger design och Borås i samma mening är textil 
det första som dyker upp i huvudet. Faktum är att det finns 
så mycket mer design att upptäcka från Sjuhäradsbyggden. 
Sträck på ryggen boråsare.

FraMTidens TeXTiler

Exempel på framtidens textila material; 

en möbelpuff vars färgstarka mönster 

exponeras stegvis när någon sitter på de 

och gömmer sig igen när puffen inte används. 

Prototypen är framtagen av Smart Textiles 

Design Lab och möbelföretaget irE. 

FOTO: JAN BErg. www.smarttextiles.se

bäddseT Olle – aF sWedala

På af swedala har man tröttnat på slit och släng samhället. Deras 

motto är att skapa produkter som har så lite påverkan på miljön som 

möjligt. Produkterna skall bli vackrare med tiden och kunna gå i arv 

precis som förr. www.afswedala.se
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2005
Borås Arena står klar och samtidigt får vi en 
inomhusarena för friidrott (ryahallen invigdes 
2006) och det dröjde bara ett år innan boråsare 
gick i gulsvart yra och firade Elfsborgs 5:e allsvens-
ka guld. Den första fotbollsmatchen på arenan 
spelades den 17 april mellan Elfsborg och öiS 
och officiell invigning hölls sedan den 28 maj med 
kända artister. Underlaget konstgräs valdes för att 
arenan också ska kunna användas för andra typer 
av evenemang.

2006 
Analog tv upphör helt och all sändning blir digital.

2007 
Behovet i Borås beskrivs som att det krävs 1 500 
nya bostäder inom några år för att möta behovet 
av befolkningsökningen. redan då nämns utbygg-
naden vid Pickesjön och regementet där PEAB (och 
kanske också AB Bostäder) kommer bygga en helt 
ny stadsdel som kallas regementsstaden. Detta är 
Borås nyaste stadsdel som fortsätter att byggas 
ut med goda förutsättningar för både fler bostäder, 
rekreationsområden och kommunal service.

Boende 
 för alla livets skeenden



2008
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2007
Utbyggnaden av en strandpromenad och plats för 
uteserveringar på Sandwalls Plats är bara en av de 
satsningar som görs för att lyfta fram vår vatten- 
åder Viskan.

Det blev på Sjöbo som vi för första gången sedan 
1994 fick bygga nytt igen. 16 lägenheter med 
inflyttning på försommaren 2008. Husen byggdes 
med radhuskänsla där alla har en egen ingång, och 
balkong eller uteplats. 

2008
Vi satte spaden i jorden den 5 mars i kvartertet 
Olovsholm. De radhusliknande lägenheterna om 
3 respektive 5 rum och kök fick alla tillgång till 
egna balkonger eller uteplatser och ligger bara 
ett stenkast från såväl centrum i Borås som 
Knalleland. 

2008
Den mest diskuterade och uppseendeväckande 
skulpturen Walking to Borås (Pinnochio) invigs 
2008. Sedan några år finns en skulpturvandring 
med guidning att erbjuda såväl boråsare som besö-
kande. Kung Carl gustav XVi och Drottning Silvia 
hedrade Borås med ett besök 2011 med främsta 
syfte att studera vår stads miljövänliga kretslopp 
och får med en skulpturvandring under besöket.

SöDERVALLEN På Trandared bygger vi 

42 lägenheter i ett helt nytt bostadsområde med 

det lilla extra som gör boendet till ett nöje. 

Du bor nära både grönområden och stadens utbud.

FAKTA 2:or, 3:or, 4:or och 5:or i varierande 

storlekar. 5:orna är byggda som etagelägenheter 

på 107/110 kvm. Alla har stora balkonger/altaner i 

söder-/västerläge. Byggs i fyra plan som samtliga 

nås med hiss. Byggstart 2013. 

inflytt 2014 (juni & september).

MA-ArKiTEKTEr

RydSgatan Stadsdelen är populära 

Brämhult där vi ersätter befintliga hus med fyra 

nya moderna cityradhus. Det blir 4 hus med 68 

lägenheter varav 11 radhuslägenheter. Alla blir 

stora och härliga med massor av rymd. 

fakta 2:or, 3:or, 4:or och 5:or i varierande storlekar. 

Alla har rymliga balkonger/altaner i kontakt med en 

spännande innergård. Byggs i två till fyra plan som 

nås med hiss, förutom radhusen. Byggstart Februari 

2014. Uthyrning: Våren 2014. inflytt sommaren 

2015 (etapp 1) och sommaren 2016 (etapp 2).

MA-ArKiTEKTEr

VITSIppAN “Welcome to Borås” säger vi 

som bygger höghuset som i framtiden kommer möta 

stadens besökare när de kommer från söder men 

som också blir synlig från flera delar av staden. 

Vi har långt gångna planer på att börja bygga kvar-

teret Vitsippan. Höghuset med 24 våningar kommer 

rymma ett 80-tal hyreslägenheter och i bottenplan 

kommersiella lokaler.

FAKTA Vi planerar för ett 100-tal lägenheter 

med stans bästa utsikt i slutet av Allégatan, vid 

Pinnochio. Planerad byggstart är 2015. 

Planerad inflytt 2017.

rOSENBErgS ArKiTEKTEr

Och för alla plånböcker. Hos oss kan kunden välja att bo 
stort och naturnära eller litet med citykänsla. Eller tvärtom. 
Vi har något för alla. Här visar vi våra framtidsprojekt.
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2008

2008
i steget mot drömmen om en fossilbränslefri stad 
påbörjades byggnation av en ackumulatortank 2008 
som kunde invigas i september två år senare med 
en rockkonsert. 

2009
När Borås Energi och Miljö ville skapa en annorlun-
da form för att prata återvinning med boråsarna 
skapade man Kretsloppet. Med hjälp av sponsorer 
formades konceptet efter något år till en hel vecka 
med aktiviteter såsom miljögala och föreläsningar 
inom området och där själva loppet som vänder sig 
till hela familjen avrundar evenemanget i septem-
ber månad varje år. Detta är ett evenemang som 
AB Bostäder stolt sponsrar.

Sedan 2009 deltar Borås Stad i skräpplockardagar-
na som är den nationella satsningen Håll Sverige 
rent för att göra vår omvärld trevligare och de 
förskolebarn och skolbarn som deltar kan vinna 
priser. AB Bostäder stöttar arrangemanget genom 
sin medverkan i Borås rent & snyggt som verkar för 
ett renare och snyggare Borås. 



NYpRODuKTION
FöR FRAMTIDENS 
BORÅS

Borås växer och vi på AB 
Bostäder är stolta över att 
vara ett av företagen som är
med och utvecklar bostäder 
för framtidens Borås.

Förutom en omfattande nyproduktion 
där vi har minst 500 nya hyreslägen-
heter i plan skapar vi också lägenheter 
i våra befintliga fastigheter genom att 
bygga om lokaler till lägenheter. 

• De fastigheter vi utvecklar har ett  
 miljöperspektiv – energisnåla hus  
 med materialval som är hållbara  
 över tid från grunden till utrustning.

• Ljust målade väggar, ekparkett, 
 modernt utrustade kök och badrum  
 med tvättmöjligheter är standard i 
 all AB Bostäders nyproduktion. 

• Vid uthyrning av vår nyproduktion 
 är det först till kvarn som gäller. 
 Du kan alltså inte tillgodogöra 
 dig eventuella köpoäng. 

• För att kunna söka lägenhet måste  
 du vara registrerad i vår sökande- 
 bank som finns på vår hemsida: 
 www.bostader.boras.se

Nya rymliga lägenheter    med moderna materialval

35

2010

2010-tal
Fiber, fiber i väggen där… nya möjligheter växer 
fram i våra bostäder nu när vi har installerat fiber i 
varje lägenhet. installationen påbörjades 2010 och 
det var också då vi påbörjade byggandet av student-
huset Bifrost mitt i centrum. 

Under våren 2013 hör man i media om trångbodd-
het, bostadsbrist och svårigheter om att få ett 
hyreskontrakt. 

i våra 7 200 lägenheter hade vi i slutet av 2012 14 
033 personer boende hos oss. Med de byggnatio-
ner vi har på gång idag så kommer antalen öka de 
närmaste åren, och vi fortsätter med vårt arbete 
att verkligen se till att varje person hos oss känner 
förtroende för oss som hyresvärd och att våra bo-
städer erbjuder dem ett tryggt och trivsamt boende 
med hyresrättens alla fördelar.

2010
Borås får en egen simarena med 50-meters sim-
bassäng och därmed kan officiella tävlingar inom 
simning arrangeras i vår stad.
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tUllEn ocH byttoRp
på tullen hittar du rymliga lägenheter 
från 1950-talet. Husen på vintergatan
ligger i kuperad terräng bland tallarna och 
på tollsttorpsgatan finns ett kvarter med 
radhus. I den mysiga stadsdelen Byttorp 
hittar du en blandad bebyggelse. våra 
lägenheter i området hittar du på vänster 
sida av alingsåsvägen på vindelgatan.

göta
Byggdes som en stad i staden och var en 
helt ny del av Borås när den byggdes på 
1930/40-talet. Under 1990-talet renove-
rade vi lägenheterna på göta kraftigt men 
vi bevarade många av de ursprungliga 
lösningarna.

SiMonSland
mitt i centrala Borås, växer norra Europas 
textila campus simonsland fram. vi är 
med och förstärker området och Hög-
skolan i Borås med 160 nya studentlägen-
heter i tre fastigheter. två av dem byggs 
längs med viskans stränder och en byggs 
över viskan (ryggen mot kungsbron). 

SolRoSEn/dRUvEfoRS
druvefors ligger ett stenkast från Borås 
centrum. med närhet till en stor Ica-bu-
tik, Åhaga och daltorpskolan vågar vi 
påstå att nybyggda kvarteret solrosen 
har ett av våra bästa lägen. 

2010

2010
Borås innerstads profil förändrades rejält av en ny 
byggnad – gina Tricots huvudkontor var färdigbyggt 
på mark som länge mest utgjort parkeringsplatser. 

2011
Vi kunde nu komplettera anpassat boende för 
högskolans studenter på en mycket central adress i 
kvarteret Bifrost i korsningen järnvägsgatan/kungs-
gatan. 40 nybyggda ettor med hög standard.

2011
Borås vann årets Stadskärna med motiveringen:
”Borås är bra på att vara stad och det märks att 
de satsar på det. Parterna gör målmedvetna lång-
siktiga satsningar vilka accelererat de senaste åren. 
Boråsaktörerna visar upp en mångsidig, hög kom-
petens och drar åt samma håll. genom det starka 
politiska engagemanget har man nått så mycket 
längre. Borås city andas attraktion och lust.”
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HEStRa paRkStad
Byggt i samband med bomässan 1994. 
Husen gömmer sig i den välbevarade 
ängsmarken. svarta hus med stora föns-
ter i det danska området och vita hus med 
modern utrustning i det svenska området 
är vårt bidrag i stadsdelen där vi har 136  
hyreslägenheter i varierande storlekar.

noRRby
En liten och relativt gammal stads-
del i Borås med ett perfekt läge nära 
centrum. det är också den stadsdel där 
vi byggde våra första bostäder i början av 
1920-talet. området har utvecklats över 
flera decennier och är idag ett av våra två 
största bostadsområden bestående av 
både höga och låga hus.

Sjöbo
norr om centrum ligger 1950-tals stads-
delen sjöbo. Här blandas småhusbe-
byggelse med flerfamiljehus. Här är det 
vanligt med trevåningshus förutom vårt 
12-våningshöghus där du har utsikt över 
hela Borås. 

bifRoSt
vi erbjuder studenter som studerar vid 
Högskolan i Borås bostad under studie-
tiden här i Borås. I kvarteret Bifrost har 
vi 40 nyproducerade studentlägenheter 
som ligger granne med Högskolan i 
Borås. 
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vitSippan
den häftigaste utsikten över Borås! 
vitsippan byggs vid allégatans södra 
ände i den befintliga parken. Höghuset i 
24 våningar kommer rymma ett 80-tal 
lägenheter med kommersiella lokaler i 
bottenplan. det är oklart exakt när projek-
tet kan starta men ambitionen är under 
2015 med en planerad inflytt 2017.

öStERMalM
på en höjd i Borås östra delar ligger 
Östermalm. Här bor man i lugn och ro 
med staden på behagligt avstånd. våra 
lägenheter i stadsdelen ligger på lite olika 
platser i stadsdelen, och har sinsemellan 
väldigt olika karaktär. 

tRandaREd
våra lägenheter är koncentrerade kring 
området vid Östergårdsplan, med närhet 
till busstrafik, butiker, skolor och fritidsliv. 
södervallen på trandared är vår senaste 
nyproduktion. Här bygger vi 42 lägenheter 
i ett helt nytt bostadsområde med det lilla 
extra som gör boendet till ett nöje.

HUlta
En stadsdel där aB Bostäder har hyres-
rätter i både höga och låga hus. grönytor-
na är flera och du har närhet både till 
skola och annat som får livet att fungera 
med ett välfungerande stadsdelstorg, 
Hulta torg, till hands.

2012

2011
De första flyttlassen gick till regementsstaden 
efter att de oanvända byggnaderna från regemen-
tets tid omvandlats till bostäder. Detta är Borås 
nyaste stadsdel som fortsätter att byggas ut med 
goda förutsättningar för både fler bostäder, 
rekreationsområden och kommunal service.
Vi bidrar till att ”Hulta New generation” kunde 
startas, det drevs av ungdomssamordnare i SDF 
öster. Målet var att utveckla verksamhet på Hulta 
Fritidsgård även för de yngre barnen (12-14 år).

2012
Sommartorsdagarna fortsätter att locka boråsarna 
ner till centrala Borås med öppna butiker och un-
derhållning på scen. Skrällen så här långt i evene-
mangets historia var den 28 juni 2012 när Loreen 
gästade Stora Torget i Borås och slog publikrekord. 
Låten Euphoria hade då tagit hem seger i hela 
Europa.

2012
Per sista december 2012 hade Borås totalt 
104 867 invånare vilket är en ökning med ca 6 000 
nya Boråsare under 10 år. Jämför man största 
arbetsgivare i Borås 2003 och 2011 ligger samma 
företag på de första sex platserna under denna 
period: Borås Stad, Västra götalandsregionen, 
Ericsson AB, Ellos Aktiebolag, Högskolan i Borås 
och SP.
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cEntRUM ocH SalängEn
Borås är en levande stad med flera fina 
mötesplatser i centrum. Här bor våra 
kunder i lägenheter i gammal charm eller 
i nyproduktion med hög standard, samt-
liga med hela staden runt hörnet. 

noRRMalM
En äldre stadsdel i Borås med både villor, 
radhus och lägenheter. som boende på 
norrmalm har du nära till Borås centrum 
och till handeln i knalleland. samtidigt 
har du närhet till kypesjön, ett stort 
friluftsområde med badmöjligheter vid 
kypesjön, bastu och motionsspår.

HäSSlEHolMEn
den stadsdel i Borås där aB Bostäder 
har flest antal lägenheter. lägenheterna 
ligger i långa trevåningshus och i höghus. 
på promenadavstånd finns kypesjöarna 
och flera vandringsleder. Här ligger också 
ett stort antal av våra studenlägenheter.

bRäMHUlt 
våra hus finns på rydsbacken och ryds-
gatan. på rydsgatan ersätter vi befintliga 
hus, småbarnsfamiljen som behöver upp-
sikt över barnen som leker på innergårdens 
lekplats kommer att trivas här. Familjen 
med lite äldre barn kan få ett boende där 
alla får plats att rå om sig själva på de två 
våningsplanen som cityradhusen erbjuder.

 Våra bostadsområden
AB Bostäders lägenheter är väl spridda över Borås. På kartan ser du var de ligger 

och i faktarutorna kan du läsa lite kort om varje område. Kika runt, kanske hittar du 

något intressant? Du kan läsa mer om våra områden, lägenheter, pågående  och 

kommande byggprojekt på www.bostader.boras.se



  -

den 13 november,
en månad innan den 
stora födelsedagen bjöd 
vi in några av våra allra 
trognaste hyresgäster 
till en 90-årsmiddag på 
restaurang astern i 
Borås. 

i vår kundtidning efterlyste vi i våras de 
hyresgäster som hade bott längst i våra 
hus. responsen var mycket god och man 
delade med sig av sina historier på ett 
fantastiskt vis. En av dem har varit kund 
ända sedan 1936. De som svarat bjöds in 
på en 90-årsfest på restaurang Astern i 
Borås. Totalt tackade 43 hyresgäster ja 
och avnjöt en god middag tillsammans 
med företagets ledning. 

Kvällen bjöd på många skratt och flera 
ville dela med sig av sin AB Bostäder- 
historia när ordförande roland Anders-
son plockade på sig reporterkostymen. 

-ÅRSKALAS!
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2012

2012
All AB Bostäders nyproduktion erbjuder ett hållbart 
boende över tid, så även i kvarteret Solrosen. Husen 
uppfördes 2012/2013 och är byggda i betong som 
är känt för att ge ett jämnt inomhusklimat och för 
att vara ljuddämpande. Allt vi nyproducerar gör vi 
med både miljö och ekonomi i fokus. Kvarteret 
Solrosen är byggda som s k lågenergihus med 
energiprestanda runt 50 kwh per kvadratmeter 
och år.

2013
Vi lanserar vår nya vision ”Bästa boendet för 
Boråsarna” med tre strategiska målområden:
1. Kundfokus
2. Affärsmässighet
3. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Norra Europas textila campus Simonsland växer 
fram och första etappen står klar under andra halv-
året. Hyresgäster blir bland annat Textilhögskolan, 
Textilmuseet, Marketplace Borås, Proteko, inkuba-
torn i Borås, Drivhuset samt de textila utbildningar-
na på Almåsgymnasiet och yrkeshögskolan.

Vi är med och förstärker området och Högsko-
lan i Borås med 160 nya studentlägenheter i tre 
fastigheter. Två av dem byggs längs med Viskans 
stränder och en byggs över Viskan.

90

1



  -

1   Conny Johansson flyttade in på Hällega-
tan 1956 då husen var nya. Han sitter med 
sina goda grannar och minns hur det såg ut 
då. Utsikten var över ängar och i15. idag 
är den över hyreshus. Fast tallarna mellan 
husen finns fortfarande kvar, skrattar de. 

2  greta Håkansson (till höger) har bott på 
Byttorp i hela 65 år. Under många år hade 
familjen rollen som vicevärd och det var 
deras jobb att ta hand om fastigheten, 
bland annat städa och snöröja. Och så 
samlade man in hyran från övriga hyres-
gäster varje månad. Margareta Mårtens-
son, granne sedan många år berättade att 
familjen knäskurade trapporna i huset en 
gång i veckan och att trapporna alltid var 
skinande rena.

3   Maria Larsson hade med sig sitt hyreskon-
trakt från 1960 när hon flyttade in i de nya  
husen på Dalbogatan på Norrby.
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2025

2014
Nästa större händelse blir när bostäderna på 
Södervallen i Trandared blir inflyttningsklara 2014. 
Mariedals idrottsklubb har flyttat på sig för att ge 
plats åt de miljövänliga hus som kommer inrymma 
totalt 42 lägenheter.

fRaMtid
Med visionsdokumentet Borås 2025 visar Borås 
stad att arbetet inte slutar med att hela tiden 
förbättra staden. Med sju strategiska målområden 
ska Borås fortsätta att var en stad i tillväxt:

1. Människor möts i Borås
2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
3. Företagandet växer genom samverkan
4. Livskraftig stadskärna
5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden   
 levande
6. goda resvanor och attraktiva kommunikationer
7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

2

3



här börjar hemma

här börjar hemma
AB Bostäder i Borås är stadens största kommunala 

bostadsföretag. Vi grundades redan 1923 och är ett 

av landets äldsta allmännyttiga bostadsbolag. 

Vi ägs av Borås Stad och vår uppgift är att erbjuda ett 

rikt och varierat utbud av lägenheter i alla stadsdelar. 

Vi erbjuder boende för alla livets skeenden. 

Och för alla plånböcker. Hos oss kan kunden välja att bo 

stort och naturnära eller litet med citykänsla. Eller tvärtom. 

Vi har något som passar alla. 

i våra områden har kunden nära till det som är 

viktigt för att få vardagen att fungera; arbete, skolor, 

dagis, natur, bra kommunikationer. 

Det bästa boendet för boråsarna är vår vision. 

Därför utvecklar vi kontinuerligt våra bostäder och 

bostadsområden. Vi är också ett av företagen som 

bygger nya bostäder för framtidens Borås.

www.bostader.boras.se

Porto betalt

Port payé

SverigeB


