
Oavsett om du lockas av karaktärs
full arkitektur i Kvarnby terrassen, 
det vattennära läget på Lindhol
men eller grönskan i Björkekärr 
bör du boka in söndagen den 16 
september, klockan 12 till 14. 

Under höstens första stora 
visningsdag finns det chans 
att bekanta sig med alla HSB 
Göteborgs säljstartade projekt. 
Du kan besöka platsen där 
respektive kvarter kommer att 
byggas och få en känsla för 
området. Personal finns på plats 
för att berätta om projekten och 
om hur HSBs medlemskap och 
bosparande fungerar. 

Många gånger finns det också 
möjlighet att se en  modell av de 
enskilda husen eller till och med 
se det på började bygget.

Projekten som visas är HSB 
brf Skaftö i Västra Eriksberg, HSB 
brf Mariedahl i Kvarnby terrassen, 
HSB brf Torpa terrassen i Björke
kärr, HSB brf Blanka på Lindhol
men, HSB brf Esplanaden i Nya 
Hovås, HSB brf Amundö Äng i 
Brottkärr och HSB brf Sanna
parken i Majorna. n

AKTUELLT

Följ oss på Facebook och Instagram. 
Där hittar du lediga hyresrätter,  

information om nyproduktionsprojekt 
och mycket mer.

Har du koll på vad som  händer inom HSB göteborg?

facebook.com/
HSBGoteborg

@hsbgoteborg

Välkommen på visning!

Kvarnbyn

Björkekärr

LindholmenBrottkärr

 
hsb.se/goteborg/

visning

Läs mer!

Ett litet växthus för inomhus
odling, kan det vara något? 
Som ger de boende ett ge
mensamt projekt – och färska 
grönsaker?

Många flerbostadshus har 
gemensamma ytor de boende 

kan använda. Vissa nyttjas fli
tigt, fler står mestadels tomma. 
För att få fram innovativa 
förslag på effektivare använd
ning av gemensamma ytor, i 
delningsekonomin och tän
kandets tidevarv, utlyste HSB 

Living Lab en tävling: Shared 
Space Challenge.

Forskare och studenter vid 
europeiska högskolor, företag 
och även privatpersoner var 
välkomna med sina idéer.

Den 7 juni korades vinna

ren: Team Växthus från Rice 
University in Houston, Texas. 
De får förverkliga sin idé i HSB 
Living Lab och får dessutom 
100 000 kronor i stöd för 
att ytterligare utveckla sitt 
projekt. n

Vinnande växthus vann 100 000 kronor




