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Starta kooperativ 
supertrendigt
Allt började 1844 i Rochdale norr om  
Manchester. 28 vävare lade ett pund var  
för att kunna starta en livsmedelsbutik.  
Sedan dess har kooperationen utvecklats  
och blivit en modern företagsform med olika 
inriktning och storlek. Snart finns nästan en 
miljard kooperatörer runt om i världen!

Kooperation är en form av samverkan som är supertrendig 
just nu. Precis som i andra företagsformer arbetar man för 
att göra vinst, skillnaden är att överskottet går tillbaka in i 
verksamheten. Medlemmarna både äger och driver verk-
samheten enligt sju principer. Det handlar bland annat om 
demokrati, ekonomisk rättvisa och hållbar utveckling. Kort 
sagt: Ägarna är också medlemmar, medlemmarna är också 
ägare.

Idén är gammal – men allt annat än mossig. Den koope-
rativa företagsformen ekonomisk förening är istället den 
företagsform som ökar snabbast i storstäderna och ligger i 
topp i Göteborgsområdet. 

I samband med Kooperationens år 2012 visade siffror från 
SCB att antalet aktiva kooperativ i Göteborg har ökat med  
61 procent sedan 2001. En förklaring hittas bland annat i 
undersökningar som visar att unga i åldern 18–30 år, som 
kan tänka sig att starta företag, helst vill göra det tillsammans 
med andra. n  

Produktion: Welcom, på uppdrag av HSB Göteborg. Skribenter: 
Catja Björklund, Adam Wladis, Peter Wennö, Malin Kiriazidou, 
Niclas Hallgren. Fotografer: Krister Engström, Jonatan Fernström, 
Carina Gran, HSBs historiska arkiv, Kristin Lidell, Håkan Sörenlind. 
Kontakt: HSB Göteborg, Första Långgatan 28 A, Box 311 11, 
400 32 Göteborg. Telefon: 010-442 20 00, Fax: 010-442 21 94, 
E-post: info.gbg@hsb.se Ansvarig utgivare: Lars Göran Andersson.

Nu f irar vi 
Göteborgs 
piggaste 
90-åring

Coompanion hjälper entreprenörer i Göteborgsregionen att starta  
kooperativa företag med information, kostnadsfri rådgivning och utbildning. 
Bild: Coompanion.

2015  
har HSB Göteborg all an-
ledning att fira ett långt 
och händelserikt liv som 

byggare, utvecklare och förvaltare av bostäder. 
Exempelvis i form av denna GP-bilaga. Men det 
är ingen slutsummering. Vi har bara börjat!

 
Jag har förmånen att leda ett kooperativt före-
tag som har som vision att erbjuda ”ett lustfyllt 
boende i världsklass”. Det är en högt placerad 
ribba som handlar om allt från vackra hus, snygg 
design, praktiska och smarta planlösningar, håll-
bara material och en effektiv och serviceinriktad 
förvaltning. För att inte tala om en trivsam sam-
varo byggd på engagemang och demokratiska 
principer!

 
Det har gått riktigt bra. I nio decennier har HSB 
Göteborg legat i framkant när det gäller detta 
svåra men nödvändiga kvalitetspussel. Och på 
följande sidor kan du läsa om innovationer och  

 
historiska kliv när det gäller vårt utbud och vår 
verksamhet. Vi har mycket att vara stolta över, 
många framgångsrika kliv har tagits – men vi 
vilar sannerligen inte på några lagrar.

 
Mitt i jubilerandet har vi fullt fokus på framti-
den. På att bli ännu bättre. Det är helt enkelt 
uppdraget från ägarna – våra medlemmar.

 
Bilagan du har i handen är därför en brokig, 
men förhoppningsvis intressant blandning av 
förr, nu och framtid. En exposé över svunna 
tider som landar i en pool på brf Ängöns gård 
och planerna för den unika forskningssats- 
ningen HSB Living Lab i Johanneberg Science 
Park – där till och med NASA är inblandat. 

 
Åren går. Men våra ambitioner består!

Se f ilmen om  
HSB Göteborg 90 år
Nu är det premiär för HSBs nya jubileumsfilm 
”Framtidens boende sedan 1925 – HSBs  
medlemmar gör det möjligt”. Följ med på en  
resa från nödbostädernas och utedassens tid, 
upptäck nya och gamla HSB-innovationer och  
ta klivet in i den kittlande framtiden. Poppa pop- 
corn och slå dig ner med datorn eller läsplattan 
i soffan. Du ser filmen på hsb.se/goteborg/90

Det ska ju egentligen inte gå så lätt, även 
om det unga paret visserligen hade letat lä-
genhet ett tag, och stått i kö på Boplats. Men 
Amandas föräldrar hade varit förutseende 
och bosparat sedan Amanda var i tolvårs- 
åldern, och i somras föreslog de dottern 
att kolla lite extra efter just HSB-lägenheter. 
Sagt och gjort. 

En lägenhet som verkligen föll   Amanda och 
Victor i smaken låg på Träkilsgatan i Björke-
kärr. Hyreshuset ligger bredvid tre lika dana 
bostadsrättshus byggda av HSB 2013. 

Läget, nära terrängspåren i Delsjö reserva- 
tet med natur och bad i Härlanda tjärn i när-
heten, är perfekt för det aktiva paret.

– När vi såg lägenheten på Boplats visste vi 
direkt att vi ville ha den, säger Victor.

Fler intresserade
Kruxet var att de inte var ensamma om 
att vilja komma åt den nära på nybyggda 
tvårummaren på 51 väldisponerade kvad-
ratmeter. De 281 bosparpoängen räckte  
långt, men två andra intressenter var före 
dem i kön, med fem dagars betänketid. 

– Vi ringde varje dag och frågade hur det gick, 
vi ville så himla gärna ha den här lägen heten. 
Till sist f ick vi beskedet: den är er om ni vill 
ha den, och vi bara jublade,  säger Amanda, 
som i den stunden sände extra många goda 
tankar till sina föräldrar.

Roligt och personligt
Att Victor och Amanda stortrivs går inte att 
ta miste på. Den stora balkongen i söderläge 
är ett extrarum utomhus, även vintertid. 
Amanda och Victor har inrett sparsmakat 
men mysigt med roliga och personliga prylar. 

Som student är ekonomin inte alltid en lätt 
match, men tillsammans betalar de inte 
mycket mer än de hade gjort för två student- 
rum. Med lite extrajobb bredvid studierna  
går det bra, och fördelarna med att bo ihop  
är många:

– Jag som tidigare bodde i student- 
korridor har börjat laga mycket mer mat  
nu, säger Victor, och Amanda fyller i:

– Men det viktigaste är att vi kan bo på 
samma ställe, det har vi längtat efter! n

Bosparandet gav drömlägenhet  
Amanda och Victors nybyggda HSB-hyresrätt är resultatet av ett bosparande som Amandas mamma och pappa startade åt dottern för tio år sedan.

Amanda  Walter Söderberg
Ålder: 22  Bor: Björkekärr  Gör: 
Pluggar samhälls veten skapligt miljö- 
program vid Göteborgs universitet.

Victor Sjöström
Ålder: 22  Bor: Björkekärr  Gör: 
Pluggar till processingenjör på  
Teknikhögskolan i Göteborg.

Amandas pappas favoritskiva inramad blir en perfekt 
personlig inredningsdetalj i tvårummaren.

Anmäl
dig nu!

Star Trek flyttar in 17 februari!
Årets 90-årsjubileum firas med extra många aktiviteter för HSB Göteborgs medlem-
mar. Till några av dem bjuder vi in även dig som inte är medlem! Ta chansen att lyssna 
på en föreläsning med Andreas Ekström, journalist och författare till bland annat 
Google-koden, där vi utifrån klassiska science fiction-filmer får följa med på en resa 
i innovationens tecken. Varför väljer vi som vi gör? Vad är det som egentligen styr vår 
verklighet? Och hur beter vi oss mot varandra? Vi kikar även på Google som fenomen.

Föreläsningen äger rum på Biopalatset den 17/2. Alla, även icke medlemmar i HSB, 
är välkomna! Mer information och anmälan hittar du på hsb.se/goteborg/90 
Först till kvarn!

Amanda Walter Södergren och Victor Sjöström pluggar, är båda 22 år gamla och ville flytta ihop i 
en gemensam lägenhet. Men bostadsmarknaden i Göteborg är tuff. Tack vare Amandas föräldrars 
bosparande i HSB fick de förtur till en nybyggd hyreslägenhet i attraktiva Björkekärr.

n Först blir du medlem i HSB.   
Sedan öppnar du bosparkonto. Här väljer  
du den sparform som passar dig bäst: bospar-
konto, fasträntekonto eller etiska fonder. Sedan 
kan du enkelt följa ditt sparande på nätet. 
Som bosparare i HSB har du dubbla förturer: 

dels till alla HSBs nybyggda bostadsrätter, 
dels till HSBs cirka 25 000 hyresrätter i hela 
Sverige. Sparandet kan överlåtas till en eller 
flera närstående. Gå in på hsb.se/bospar 
och kom igång redan i dag!

Fakta: HSB Bospar – så funkar det:

Lars Göran Andersson,  
VD HSB Göteborg

Fakta: Kooperation
n  Ett kooperativ kan bildas av tre personer och uppåt.

n  HSB Riksförbund tillhör de större med 550 000 ägare.

n  Räknar man in landets bostadsrättsföreningar f inns det  
40 000 kooperativa företag i Sverige.

n  De 22 största bidrar till sysselsättningen för hela  
63 000 anställda.

Fakta: Fördelar med     
ekonomiska föreningar*
n  Bättre livskraft än aktiebolag och enskilda f irmor.

n  Utvecklar ekonomier, är motståndskraftiga under  
f inanskriser och är bäst på att tackla sociala utmaningar.

n Bidrar till ökad jämställdhet.

n  Hög attraktionskraft för kvinnor och unga.

n  Fördelar för en regions tillväxt – ju fler kooperativ,  
desto bättre utveckling.

n   Företagsform som är skräddarsydd för  samarbete.

n  Inbyggt DNA för hållbar utveckling – ekologiskt,  
ekonomiskt och socialt.

* Enligt företagsrådgivaren Coompanion
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Från nödbostäder i gymnastiksalar och gamla 
fabrikslokaler till att leva och bo i ett högtekno-
logiskt forskningslaboratorium. Mycket har 
hänt på nittio år. Inte sällan är det HSB som 
har drivit på utvecklingen.

Göteborg

Partille

Mölndal

Olskroken

Örgryte

Björkekärr

Eriksberg

Lindholmen

Slottsskogen

Majorna

Västra
Frölunda

Johanneberg

Kvillebäcken

Tuve

Torslanda

Röda Sten

Fiskebäck

Näset

Pixbo

Skatås

Kallebäck

Gamlestaden

Kortedala

Änggårdsbergens
naturreservat

Delsjöområdets
naturreservat

Hisingsparken

S.A. Hedlundspark

E20

E6

E45

HSB 90 år – en göteborgsresa från hälsobostäder till pool på gården

1926 Inflyttning i brf Åreskutan med nymodigheter 
som kök, badrum, centralvärme och gemensam 
tvättstuga.

1988 Brf Humlet byggs på Prippska tomten. 
Av de 123 lägenheterna har tretton lägenheter 
uthyrningsrum med egen ingång.

1963 Sju punkthus med tolv våningar byggs på 
Musikvägen i Västra Frölunda.

K L I P PAN

1943 - Fred

TILL KARTAN

TILL TEXTEN
1962 - TV 2000 & 2011 - Natur 1992

ERIKSBERG

K L I P PAN

1943 - Fred

TILL KARTAN

TILL TEXTEN
1962 - TV 2000 & 2011 - Natur 1992

ERIKSBERG

2011 Hållbarhetsarbetet är i fokus  
och HSB Göteborg bygger passivhusen  
i brf Öjersjö.

2015 Under året invigs HSB Living Lab, ett levande 
laboratorium där människor lever och bor samtidigt 
som det sker forskning kring boendet. 

1930 Innovationernas årtionde med nya 
idéer som sopnedkast och Göteborgs 
första daghem.

1943 HSBs ”Ett bostadsprogram för freden” önskar tre 
rymliga rum med kök och bad, samt en barnstuga i varje 
fastighet.

1970 HSB Kök 70 gör entré och plötsligt får köparen 
själv välja färg på inredning och i vissa fall golv.

1953 Brf Gråbergets 562 lägenheter uppförs i kuperad 
terräng i Majorna. Betong är tidens melodi!

K L I P PAN

1943 - Fred
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2009–2010 Brf Valö Fyr på Stora 
Billingen och brf Masten på Eriksberg 
utses till Årets HSB-projekt.

1925 Den 15 mars 1925 bildas Hyresgästernas 
Sparkasse- och Byggnadsförening i Göteborg, 

i dag HSB Göteborg, och drygt ett år senare kan medlem-
marna flytta in i brf Åreskutan i Bagaregården. HSB-rörelsens 
motto är ”Hälsobostäder åt alla” och föreningen är först 
med nymodigheter som kök, badrum och centralvärme. 
De boende har tillgång till gemensam tvättstuga i källaren. 
Under 1920-talet bildas åtta nya bostadsrättsföreningar i 
Bagaregården och Kungsladugård.

n Annat som hände på 20-talet:  Volvo bildas 1926.   
Göteborgs sista gas-gatubelysning ersätts med elektricitet.
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1962 I samband med att SVT 
sänder de första TV-pro-

grammen börjar HSB förbereda sina 
hus för den nya tekniken. Och 1962 
sänds även HSBs första egenproducerade 
TV-program. Allt är möjligt och i Göteborg 
bygger man på höjden. På Musikvägen 
i Västra Frölunda utrustar man de rymliga lägenheterna 
med ljusa snickerier och rejält tilltagna kylskåp (142 liter) 
och skafferier (178 liter). Några år senare lämnar man 
höghusepoken i och med tre- och fyravåningshusen i  
brf Sörgården i Högsbo.

n Annat som hände på 60-talet: Den 27 oktober 1963 gör  
The Beatles sin första spelning i Göteborg, Älvsborgsbron  
öppnar för trafik 1966, och 1967 blir Angered, Bergsjön,  
Torslanda, Tuve och Säve en del av Göteborgs stad.

1972 Stordriften är en av de viktigaste krafterna 
i samhället och 1972 bygger HSB Göteborg 

brf Backadalen i Backa. Föreningen blir Göteborgs största 
med 967 lägenheter och en stor fritidsanläggning med 
motionshallar. Det nya större konceptet HSB Kök 70 gör 
entré och plötsligt får köparen själv välja färg på inred-
ning och i vissa fall golv. Spisfläkt och stor frys blir standard 
i många lägenheter, liksom bredare lägenhetsdörrar, som 
gör att även rullstolsburna kan ta sig in i lägenheten.

n Annat som hände på 70-talet: Hagagruppen bildas 1970  
för att stoppa rivningarna av de gamla kvarteren i Haga. Lisebergs 
Flumeride bjuder på premiäråk 1973. Carin Mannheimer får Stora 
Journalistpriset för Lära för livet 1977.

1981 HSB bildar ett energiråd. Det nya förhåll- 
ningssättet leder fram till mindre elför-

brukning runt om i landet. I Gråbo, Lerum, Partille och 
Torslanda bygger HSB Göteborg radhus och i Göteborg 
inleds saneringsprojekt och nybyggnationer i Stampen och 
Olivedal. Arbetet med att skapa fem nya bostadsrättsför-
eningar på Prippska tomten vid Stampen påbörjas. Den 
första, Brf Humlet, står klar 1988.

n Annat som hände på 80-talet: IFK Göteborg vinner 
Uefacupen 1982 och upprepar bedriften fem år senare.  
1985 spelar Bruce Springsteen på Nya Ullevi som sätts i  
självsvängning och måste byggas om. Konsertsomrarna  
på Eriksbergsvarvet inleds 1987.

1992 HSBs miljöprogram antas. Naturens krets-
lopp ska vara utgångspunkt vid nybyggna-

tion, gårdarna ska bli mer trivsamma och det ska finnas 

K L I P PAN

1943 - Fred

TILL KARTAN

TILL TEXTEN
1962 - TV 2000 & 2011 - Natur 1992

ERIKSBERG

möjlighet till odling i anslutning till bostaden. Fastighets-
förvaltningen övergår till miljövänliga drivmedel. En kort 
tid därefter stängs luckorna till sopnedkasten och ersätts 
med källsortering. I Göteborg växer en ny stad fram bland de 
gamla varvs- och industrimiljöerna på Norra Älvstranden. 
Brf Vinga ”vid kajkanten” står klart 1996.

n Annat som hände på 90-talet: 
Älvsnabben börjar traf ikera linjen Lilla 
Bommen – Lindholmen – Klippan 1990. 
GöteborgsOperan invigs 1994. Sveriges 
största stadsfestival Göteborgskalaset 
anordnas för första gången 1995.

1930 1930-talet är innovationernas årtionde. I 
Stockholm utvecklar en av HSBs grundare och 

chefsarkitekt, Sven Wallander, sopnedkastet och i Göteborg 
tar HSB initiativ till stadens första daghem. Funktionalismen 
är tidens melodi och 1930 bygger HSB Göteborg sitt första 
funkishus brf Nybygget i Masthugget. Man revolutionerar 
bostadsmarknaden med rymliga radhus i Munkebäck 
och takterrasser i Johanneberg där arkitekt Erik Friberger 
ser den nya frigjorda människan sola, leka och duscha i 
baddräkt.

n Annat som hände på 30-talet:  Sjöfartsmuseet öppnar 1933 
och samma år invigs Götaälvbron i en snöstorm.

1956 HSB sammanfattar fördelarna med ett mer 
rationellt byggande genom nya konstruktioner, 

som till exempel treglasfönster och ökad användning 
av betong. Just betong blir stommen i brf Gråbergets 562 
lägenheter som uppförs i kuperad terräng i Majorna och  
i merparten av de sex föreningar som byggs i Biskopsgården. 
I brf Delsjövägen i Torp satsar man på ett mer exklusivt 
boende med parkettgolv i alla rum, öppen spis i de större 
lägenheterna och gott om gröna ytor för de boendes fritid.

n Annat som hände på 50-talet: Nya Ullevi invigs den 29 maj 
1958 och i den följande matchen mellan svenska landslaget och 
Alliansklubbarna gör Gunnar Gren det första målet.

1943 HSB Riksförbund ger 
ut skriften ”Ett bostads-

program för freden” och ställer frågan 
om hur framtidens boende ska se ut. 
Svaret är tre rum med kök och bad, en 
barnstuga i varje fastighet samt en liten 
sportstuga för semesterbruk. I Lunden, 
Johanneberg och Guldheden satsar HSB Göteborg på goda 
lägenheter med skönhetsvärde och en vidsträckt utsikt. 
Strax efter krigsslutet tar man steget över till Hisingen och 
Rambergstaden där brf Guldpokalen byggs.

n Annat som hände på 40-talet: Ingemar  
Johansson debuterar i en amatörboxningsgala  
och Sonya Hedenbratt gör sina första fram- 
trädanden på dansstället Kungshall, 1948.
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2000 HSB Göteborg bygger f lera projekt som  
blir prisade. Arkitekturen sticker ut och 

ofta tas stor hänsyn till den omgivande naturen och de 
hållbarhetstankar som gror i samhället. Brf Valö Fyr på 
Stora Billingen och brf Masten på Eriksberg utses till 

Årets HSB-projekt 2009 och 2010. Brf Halssmycket i 
Lerum vinner samtidigt Svenska Fabriksbetongföreningens 
pris Helgjutet.

n Annat som hände på 2000-talet: Håkan Hellström slår 
igenom 2000.  Laleh släpper sitt första album och blir årets artist, 
årets producent och årets nykomling vid Grammisgalan 2005. 
Premiär för musikfestivalen Way Out West 2007.

2015 HSB Göteborg fyller 90 år och firar med 
extra många medlemsaktiviteter och gratis 

utbildning till alla HSBs bostadsrättsföreningar. På  
marken intill Chalmers och Johanneberg Science Park 
byggs HSB Living Lab, ett levande laboratorium med cirka  
35 lägenheter där människor ska leva och bo, samtidigt 
som forskare testar teorier och praktiska lösningar kring 
hur vi kommer att leva hållbart i framtidens boende.

n Annat som händer i år: 21–28 juni når deltagarna i  
Volvo Ocean Race målet i Frihamnen.
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2011 Hållbarhetsarbetet är i 
fokus och HSB bygger 

brf Öjersjö, organisationens första 
passivhus, med inflyttning i januari 
2011. Några år senare blir HSB 
Göteborg som första svenska företag 
verifierat enligt den internationella 
hållbarhetsstandarden ISO 26000. 

n Annat som hände på 2010-talet: Sveriges största vindkraftverk 
Big Glenn invigs 2012. Trängselskatt för bilister införs 2013.
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Kökslivet  
– en 90-årig  
kärlekshistoria

öket har genomgått såväl stora som många 
förvandlingar under det senaste seklet. Från att ha 
varit ett rum där hela familjen trängdes, sov skav-

fötters, tog årets bad och höll grytorna kokande till att bli 
en effektiviserad arbetsplats med diskbänk på perfekt höjd 
för kvinnan av medellängd och med rätt antal centimeter 
mellan ugn och vask. Från något avsides och privat till 
det mest öppna rummet i hemmet dit man mer än gärna 
bjuder in sina gäster.

 

TIPS från stylisten
Inredaren Sarah Widman, känd från SVT:s Go’kväll tipsar om hur du enkelt 
skapar ett trendigt, personligt och mysigt kök – utan att ruinera dig.
 

Gör om istället för att köpa nytt

3 Gamla köksmöbler kan du göra om själv. Det är  
klimatsmart, men också ett säkert sätt att skaffa sig  

en personlig inredningsstil. Klä om, tapetsera eller måla  
om möblerna och hepp så har du ”nya möbler” i köket.

Inred med blommor och blad

3 Snittblommor är en riktig vardagslyx som gör både 
vardagen och köket lite festligare. Du behöver inte 

köpa dyra jättebuketter, utan det räcker med att placera 
ut enstaka blommor i små vaser, till exempel på köksbor-
det. Extra snyggt blir det om du grupperar vaser och glas 
med olika höjd på en bricka. 

Byt köksstil snabbt

3 Genom att byta ut textilier kan du snabbt skapa en 
annan känsla i köket. Att bara byta mattor eller 

bordstabletter gör större skillnad än man kan tro!  
Få fler inredningstips på sarahwidman.se

Idag är det ett sådant här kök många drömmer om. Bild: Marbodal Kök

Gör det roligare att organisera!
 
Gör planeringen av veckans  
alla aktiviteter roligare! Skapa 
en inspirerande anslagstavla 
med hjälp av magnetfärg eller 
griffelfärg! Sätt egna  rubriker 
som; ”Handla”, ”Träning”, 
 ”Möten”, ”Middag” eller  
veckans alla dagar. Du hittar  
de här lite roligare färgerna  
i vanliga färgbutiker.

Odla kryddorna på fönsterbrädan
Att odla sina egna kryddor är gott, fint och 
ekosmart. Med färska kryddor på fönster- 
brädan kan du enkelt förvandla vardags-
maten till en riktig lyxmåltid. Odlar du 
basilika kan du dessutom göra din egen 
pesto. Här är ett recept på en variant som 
passar lika bra till kycklingen som över 
nykokt pasta.  

Ingredienser:
•  2,5 dl pinjenötter 
•  2 dl olivolja 
•  100 g parmesan  

eller liknande ost 
•  2 stora nävar  

basilika 
•  2–3 st vitlöksklyftor 
•  En nypa salt 

Så här gör du: Rosta pinjenötterna lätt i 
stekpannan. Mixa nötterna med olivoljan  
i en matberedare eller med en stavmixer. 

Riv osten f int och tillsätt den. Skala och  
pressa i vitlöken. Släng ner basilikan och  
salta efter smak. Mixa ordentligt. Smaka  
av. Sen är det bara att äta och njuta! 

Nötallergisk? 
Byt ut pinje- 
nötterna mot 

3 dl solrosfrön!

Bild: Marbodal Kök

KÖKSINSPIRATION

K På 60-talets lördagar samlas kärnfamiljen kring köksbordet för en middag 
innan Hylands Hörna. Köksinredningen var lika stram som fars klädsel. 

Standardiserad köksinredning med mer förvaring och bättre planerade  
ytor skulle göra det enklare att sköta markservicen i köket på 20-talet. 

Under 70-talet tar den jämlike mannen på sig förklädet, slår upp Allt 
om Mat och lagar Flygande Jacob i det moderna träfärgade köket. 

Snygga 

upp  

på  köksbänken!
Olivoljors flaskor är kanske inte alltid lika 
snygga som oljan är god. Men det är lätt att 
piffa upp köksbänkens flytande delikatesser. 
Lösningen; helt vanliga glasflaskor. Häll 
över dina oljor och vinägrar i nya, likadana 
flaskor och sätt på egna etiketter!

Smarta idéer för 
snygg matplats! 
Ensamfrukost eller släktmiddag – så här skapar du en f lexibel 
matplats som kan ändra utseende och funktion på ett kick.

•  Ha en uppsättning 
bestick, glas, tallrikar 
och servetter för sex 
personer lättillgängliga 
på en hylla vid matplatsen. 
Besticken ställer du i fina 
gamla burkar som du hittar 
på loppmarknaden!

•  Med ett fällbord kan matplatsen 
gå från mini till maxi i en hand-
vändning. Det f inns klaffbord 
som går från 23 centimeter 
till nästan 3 meter. Kolla på 
loppisar!

•  Stapelbara stolar eller pallar 
löser sittproblematiken. Välj 
olika färger på dem så blir sta-
peln en dekoration när de inte 
används. Köp billiga träpallar  
på second-hand och måla själv!

Urmodern till alla moderna kök, även till vårt svenska 
standardkök, är Frankfurterköket. Det skapades 1926 av den 
österrikiska arkitekten Margarete Schütte-Lihotzky, med 
inspiration från tågens kompakta restaurangkök. När det kom 
kallades det för en ”makalös uppfinning” men vi ska nog vara 
glada över att det har anpassats efter våra nya levnadsvanor. 

Här i Sverige var HSB en av dem som stod för stora delar av 
utvecklingen med standardiserade köksinredningar. Hur  
vi använder köket och hur det ser ut har som sagt skiftat,  
men köket har verkligen etablerats som hemmets hjärta.  
Det är familjens sambandscentral, vardagsrum och f inrum  
– det är här vi lever livet helt enkelt.   

Men trenden i många städer, som Göteborg till exempel, 
går mot att vi alltmer väljer att äta och umgås på restauranger 
istället för hemma. Precis som man gör i stora delar av södra 
Europa. Vad det innebär för vårt älskade kök återstår att se i 
framtidens boende… n

Margrethe-skålen är uppkallad  
efter prinsens systerdotter, i dag 
Danmarks drottning, och har sålts  
över hela världen i över 40 miljoner 
exemplar och otaliga färger. Den  
formgavs i Bernadottes designstudio  
– men faktiskt inte av prinsen själv.

Styla köket med Bernadottes klassiker 
Bänkskivan Virrvarr är en designklassiker från 1958 som finns i många kök, gamla  
som nya. Här kan man snacka hållbarhet, både ur design- och kvalitetsvinkel. 
Mönstret formgavs av Sigvard Bernadotte, internationellt hyllad formgivare, 

illustratör och industridesigner och farbror till vår kung. Hans design kan beskrivas  
som stram och funktionell och han ritade allt från entreprenadmaskiner till 

konservöppnare. Men mest känd och älskad är han för sina bruksföremål, främst 
köksprylar. Man kan nästan säga att han formgav det svenska folkhemmet.  
Bernadottes  designklassiker kan du 
hitta både i butik och på loppisar.

Grunden till  Bernadottes 
 termoskanna  Bernadotte 

formgavs redan 1938, men  
den första versionen var en kanna. I den  
nyproducerade varianten av termosen har  
originalformen bevarats och kombinerats  
med användbar design.

GÖR DIN 
EGEN GRANOLA
Affärernas lyxiga granola är beroendeframkallande god, 
men också ruskigt dyr. Unna dig granola à la hotellfrukost. 
Enkelt att göra och smakar extra bra en skön helgmorgon.

SÅ HÄR GÖR DU:
1. Sätt ugnen på 200°. Blanda alla torra ingredienser utom 
frukten, häll över honung, olja och juice och rör om tills bland-
ningen är jämnt fuktad. 

2. Häll ut granolan på ett bakplåtspapper i en långpanna och 
rosta i mitten av ugnen i ca 30 minuter eller tills den känns torr. 
Rör om då och då. Låt svalna. Skär frukt i mindre bitar. Blanda 
samman allt. 

3. Häll granolan i en burk och sätt på ett lock tills det är dags att 
njuta av den.

4. Servera med turkisk yoghurt och lägg gärna en hög färska 
hallon och blåbär på toppen. Sen är den färdig att avnjutas på 
din balkong, eller varför inte i sängen?

INGREDIENSER:

4 dl  havregryn
2 dl  quinoapuffar
2 dl  pumpafrön
1 dl  kokosflingor
1 krm  salt
1 dl  f lytande akaciahonung
2 msk  raps- eller solrosolja
1,5 dl  äppeljuice 
100 g  torkad blandad frukt,  
t ex russin, tranbär eller aprikoser
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Naturliga mötesplatser gör det lättare att lära känna sina grannar, vilket 
skapar trevligare och tryggare stämning i en bostadsrättsförening. 
Under HSB Göteborgs 90 år har gemenskapen i föreningen därför 
alltid stått högt i kurs. Ytor som kan användas av alla är standard, 
även om utformningen kan se olika ut. Förutom att skapa samhörig-
het, kan det gemensamma i  husen ofta sätta en lyxig guldkant på 
tillvaron. Här är fyra kreativa exempel från HSB-bostadsrättsföreningar  
i Göteborg som tydligt visar det!

Här finns gott 
hopp om god 
gemenskap

Vardagslyx på hög nivå
Det fjorton våningar 
höga punkthuset på 
Monsungatan reser sig 
stolt strax väster om  

Eriksbergsdockan. Huset är upp-
fört av HSB Göteborg bredvid två 
andra punkthus i samma moderna 
arkitektur. 

Som grädde på moset har brf 
Malö en gemensam takterrass med 
bastu, relax- och sällskapsrum samt 
en rymlig jacuzzi. Här har man en 
bländande utsikt över Göteborgs 
vackraste bro, hamninloppet och en 
glittrande älv. Snacka om vardagslyx 
på högsta nivå!

Jacuzzin, som håller samma 
38- gradiga temperatur året runt, 
måste bokas i förväg. Men sol- 
terrassen är alltid fri att användas.  

– Det är en lyxig tillgång i vardagen,  
en möjlighet som man inte hittar  
i många f lerfamiljshus, säger  
Susanne Gardtman, som använder 
jacuzzin med maken Göran så ofta 
de kan. De tycker att de gemen- 
samma ytorna vid takterrassen  
och jacuzzin har inspirerat till  
f lera spontana initiativ och aktivt 
grannumgänge:

– Det är kanske den största 
vinsten med de här gemensamma 
ytorna, man pratar med sina  
grannar. Och de som vill och känner  
för det kan ta initiativ till umgänge.  
Det har skapat en öppen atmosfär i  
vår förening, säger Göran Gardtman.

Paret Gardtman nyttjar gärna 
den värmande jacuzzin även på 

vintern, här i sällskap med ett  
av barnbarnen.

Brf Ängön på Eriksberg utmärker 
sig inte bara genom att vara ett 
miljö  certifierat hus, utan erbjud-
er också sina medlemmar unika 

mötesplatser med många möjligheter.
Här kan man sommartid ta ett dopp i 

den uppvärmda utomhuspoolen på inner-
gården och ligga på soldäck och njuta 
av solen. I den gemensamma förenings- 
lokalen finns relaxavdelning med bastu 
och övernattningslägenhet.  
 

Det kajnära läget vid Eriksbergsdockan 
och lägenheter i alla storlekar har inne-
burit att huset attraherat många olika 
slags familjer och livsstilar. Poolen har 
blivit en unik och inbjudande mötesplats 
för de boende och bidrar till gemenskap 
i föreningen. Här arrangerar bostadsrätts-
föreningen sådant som gemensamma 
yogapass och poolfester. 

Jacuzzi

Husentré med 
hotellkänsla

Brf Masten på Norra 
Älvstranden var först 
med en helt ny  
planeringsprocess  

där HSB lät mjuka värden få en  
ännu tydligare roll. Trygghet,  
social samvaro och djupt enga- 
gemang i boendet lyftes som 
profilfrågor och HSB plane- 
rade för en miljö där naturliga 
möten främjades.

Med detta i bakhuvudet har  
man skapat en rymlig och ljus  
entré med karaktär av en hotell- 
lobby. Här kan man träffa grannar, hämta 
posten eller bara sitta ner en stund. För att 
förstärka trygghetskänslan är tvättstugan 
förlagd till entréplan. Ingång till och från 
cykelrum sker också från entrén, vilket 
uppmuntrar till möten grannar emellan.

Högst upp i huset f inns dessutom en  
stor gemensam terrass som har utsikt över  
 
 

 
hamninloppet. I anslutning till terrassen 
finns även ett välutrustat pentry. 

– Jag tror att fördelen med våra gemen-
samma ytor är att vi faktiskt pratar mer med 
varandra och träffas oftare, det skapar en bra 
umgängeskultur, säger Jan Roes, sekreterare  
i bostadsrättsföreningens styrelse.

Guldklimpen 
i nya Hovås

Nära till allt och extra allt. 
Ett område med riktig 
stadskänsla och ett levan-
de centrum, en kvart till 

Linnégatans stadsliv, men lika nära 
till havsband och skog. Så kan man 
beskriva visionen för det framväxande 
området nya Hovås. Här skapar HSB  
Göteborg brf Boulevarden, som kom-
mer att erbjuda ett bekvämt boende 
utöver det vanliga: från fina ettor till 
penthousevåningar med takterrass. 

Något som verkligen kommer 
att prioriterats i nya Hovås är just 
livet mellan husen. Det kommer inte 
minst att märkas i gemensamhetslokalen, 
som både bokstavligt och bildligt blir en 
guldklimp. Dess fasad kommer att bestå 
av guldglimmande metall och på taket ska 
det växa blommor, gräs och mossor. Stora 
glasdörrar vid köksdelen kommer att kunna 
öppnas upp mot en terrass och gården med 
platsbyggd grill. Men det stannar inte vid 

det. I anslutning till  lokalen finns också brf 
Boulevardens  extra lyxiga övernattnings- 
lägenhet, inredd i dansk design som ett finare 
hotellrum, samt tvättstuga modell större. Är 
detta din dröm kan den bli verklighet ganska 
snart – försäljningen av brf Boulevarden 
pågår för fullt! Är du intresserad eller vill veta 
mer, kika på hittabostad.hsb.se

Sittgruppen med utsikt ut mot bergväggen bakom huset inbjuder 
till spontana möten för de boende i brf Masten.

Det som glimmar som guld kommer definitivt sätta guldkant 
på tillvaron i brf Boulevarden. 

Extra  
alltLobby

1

2 3

Det goda livet vid poolen

Den unika poolen med tillhörande föreningslokal med bastu finns hos Brf Ängön, härligt belägen vid en 
kaj i Eriksberg, som erbjuder sina medlemmar massor av möjligheter till möten med grannar i huset.

Pool
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Schysst ställe att sitta
och plugga på...

Som besökare kan jag
ta del av forskningen...

På balkongen odlar vi 
tillsammans till vår 
gemensamma matlagning...

När vår son föddes kunde vi
flytta runt på väggarna och få ett 
rum till...

I mitt egna rum har jag
sovplats, säng, badrum och  
en liten köksvrå...

GEMENSAM ODLING

Här forskar vi på
framtidens tekniska
system...

I vårt gemensamma utrymme
delar vi på badrum, köks- 
utrustning, städutrustning
och förvaring...

Här bor jag och mina
två kompisar...

Här kan jag ta en stund  
för mig själv...

Praktiskt att kunna meka
med min cykel...

Här bor vi sex stycken
tillsammans och har glädje
av att kunna umgås och 
laga mat ihop...

Kul att kunna tvätta mina  
kläder samtidigt som jag  
umgås med vänner...

MÖTESPLATS

FRAMTIDENS TVÄTT

VERKSTAD

UMGÄNGESYTA

PRIVAT UTRYMME

PRIVAT UTRYMME

FLEXIBEL TAKLÖSNING, 
SOLENERGI MM

GEMENSAM YTA

GEMENSAM YTA

MATLAGNING

MATLAGNING

PRIVAT LÄGENHET
PRIVAT LÄGENHET

TEKNIKUTRYMME

Har rymdresor och morgondagens 
boende något att lära av varandra? 
Det är den nordamerikanska 
federala rymdmyndigheten NASA 
övertygad om. Därför pågår ett 
intensivt samarbete mellan NASA, 
Chalmers och HSB Göteborg inför 
premiären av HSB Living Lab. 

Larry Toups är rymdarkitekt på NASA 
och ansvarar för bemannade rymd- 
färder till andra planeter. Dessutom 
är han gästforskare på Chalmers. 
Han studerar bland annat utmaning-
arna som följer av behovet av att kunna 
producera mat, återvinna luft och vatten 
och bo i ett slutet system. 
 Han menar att innovationer som 
möjliggör och förenklar hushållandet 

med våra resurser är lika viktiga för 
en hållbar framtid på jorden som på en 
treårig färd till mars. 
 – Ta en sådan sak som vatten. På 
ett rymdskepp är varenda droppe 
värdefull, så vi har utvecklat ett 
system som automatiskt suger upp 
och tillvaratar vattnet från exempelvis 
ett nytvättat hår. Vi står inför liknande 
utmaningar på jorden. Framtidens 

krig kommer att handla om tillgång på 
vatten, säger Larry Toups.
 Att bygga hållbara bostäder som 
underlättar för de boende att leva resurs-
snålt är en av HSBs största utmaningar. 
NASA med sina ovärderliga erfarenheter 
från rymdresor kan alltså bidra med 
viktig fördjupad kunskap oavsett om det 
gäller hushållning med resurser eller 
compact living. 

Men utbytet av forskningsprojektet 
HSB Living Lab är också ömsesidigt:
 – Genom HSB Living Lab har 
vi möjlighet att testa och utveckla 
innovationer med riktiga människor i 
riktiga situationer. När vi förbereder 
oss för framtida rymdresor är sådana 
tester avgörande för att minimera alla 
upptänkliga risker, säger Larry Toups. 
 

Rymdresor inspiration för morgondagens boende 

Ta en titt in i  
framtidens hem
Framtidens boende är något som alltid varit på tapeten när 
HSB planerat bostäder. På 1920-talet gick HSB i bräschen för 
då moderna faciliteter som gemensam tvättstuga, eget badrum 
och rinnande vatten. Nu, 90 år senare, blir samma bostads- 
företag först i världen med att testa nya boendelösningar 
tillsammans med människor i riktiga hem.

För att ta fram de bästa boendealternativen för kommande  
generationer har HSB, tillsammans med Chalmers och Johanne-
berg Science Park, initierat forskningsprojektet HSB Living 
Lab – ett unikt experiment där boende deltar aktivt i det veten-
skapliga arbetet. Sanna Edling, projektledare för HSB Living 
Lab, betonar att det finns många frågor som behöver svar.  

Prata volym istället för kvadratmeter 
– Vi vill utmana invanda mönster och se människors reaktio-
ner. Vad händer om vi gör om tvättstugan till en lounge där 
man både umgås och tvättar tillsammans? Hur blir det om vi 
istället för kvadratmeter börjar prata om volym, där inredning 
på höjden blir lika viktig? 

Sanna Edling menar att nya sociala sammanhang och utma-
ningar inom hållbarhet utmanar oss att utveckla våra bostäder. 

– Befolkningsökning, urbanisering, moderna familje-
konstellationer, nya livsstilar, sinande naturresurser – mycket 
pekar på att framtidens rationella och hållbara bostäder blir 
mer yteffektiva, flexibla och resurssnåla. Med HSB Living Lab 
ska vi testa olika uppfinningar, teorier, tekniker och idéer för 
att se vad som faktiskt fungerar i praktiken. 

Den kunskap som forskningsprojektet resulterar i kommer 
att användas av HSB i både nyproduktion och förvaltning av be-
f intliga bostäder. Fokus ligger på att hitta effektiva lösningar som 
underlättar för de boende att leva ett mer hållbart liv – både 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt. 

 
 
 

Cadbild av HSB Living Lab.

Nu ska den etniska mångfalden 
prioriteras på HSB Göteborg. 
Det är ett viktigt hållbarhetsmål 
som kräver att man når ut till 

människor som inte är bekanta  
med begrepp som bostadsrätt  
och bosparande.

HSB Göteborgs hållbarhets- 
arbete tar sig många uttryck som 

syns och märks i alla delar av 
verksamheten. 
Mångfald är ett prioriterat om-
råde, och det handlar om att öka 
den etniska mångfalden både 
bland medarbetarna och bland 
HSBs medlemmar. 

Ett tydligt mål  
– Vi har tydliga mål för att den 
etniska mångfalden bland HSB 
Göteborgs medlemmar ska spegla 
vårt verksamhetsområde, säger 
Cecilia Lööf, presschef på HSB 
Göteborg.

Cecilia Lööf fortsätter: 
– HSB bygger för det goda boendet 
i framtiden och vi värnar om en 
hållbar utveckling, och ett sådant 
samhälle består av alla människor. 
Vi vill och ska ju utvecklas, mot-
satsen existerar helt enkelt inte 
för oss. 

En utmaning är att öka känne- 
domen om HSB för till exempel  
personer som är födda utom-
lands. I dag är det många som 
inte känner till fenomenet  
bostadssrätt eller bosparande 
som form.

Viktig uppgift
– Bostadsrätten är ju en av de 
bästa boendeformer som finns. 
Och vi vill ju såklart att så många 
människor som möjligt i Sverige  
ska bo så bra de bara kan. Fördel- 
arna med en bostadsrätt är ju inte 
bara den ekonomiska värdeut-
vecklingen, utan även de sociala 
möjlig heterna. Att berätta om bo- 
stadsrättens fördelar är en stor och 
viktig uppgift för oss i framtiden, 
säger Cecilia Lööf. n

Bostadsrätt  
för mångfald

Gratis utbildning  
för styrelser
HSB Göteborg firar 90 år och 
under hela jubileumsåret erbjuds 
alla styrelser i HSBs bostadsrätts-
föreningar gratis grundkurser i 
förvaltning, som till exempel i eko-
nomi och juridik. Ett gyllene tillfälle 
för styrelser att höja kompetensen, 
vilket förstås kommer medlemmar-
na och föreningen till godo.

Så kommer boendestandarden vara 
densamma på jorden som i rymden 
i framtiden? Nja, enligt Larry Toups 
kommer vi aldrig kunna ta med oss  
allt vi behöver till rymden. Men det är 
inte helt omöjligt att vi kommer att  
leva lite mer som astronauter i våra 
egna hem.  n

Fakta: HSB Living Lab 
n HSB Living Lab är en forskningsarena som innehåller cirka 
35 lägenheter avsedda för studenter och gästforskare. I nära 
interaktion ska de boende under tio år testa tekniska och arkitek-
toniska innovationer i syfte att utveckla framtidens boende. 

n Projektet är unikt och det första i sitt slag, vilket skapat  
internationell uppmärksamhet. Bland annat kommer NASA att  
delta i experimentet, då lärdomarna kan användas när man 
utvecklar rymdskepp och boenden i rymden. 

n Projektet är ett samarbete mellan huvudägarna HSB,  
Chalmers tekniska högskola och Johanneberg Science Park. 
Även andra företag ur näringslivet deltar i projektet. 

n Byggnaden kommer att placeras inne på Chalmersområdet 
och stå klar för inflyttning vintern 2015. 

– Istället för en app som avslöjar hur många kilowattimmar 
man har förbrukat, vill vi testa saker som kakelplattor som  
ändrar färg utifrån hur länge man har duschat. Då får man  
direkt feedback och möjlighet att agera hållbart utan att  
fundera, säger Sanna Edling. 

Mer än bara teknik
Man har länge talat om det digitala uppkopplade hemmet, och 
hur tekniken kan komma att förbättra vårt boende. Knepigare 
är det att föreställa sig arkitektoniska förändringar i våra hem 
som till exempel gemensamma vardagsrum eller kök. De håll-
bara vinsterna i sådana förändringar är uppenbara. 

– Den stora utmaningen är hur vi skapar en hållbarhet som 
passar vårt klimat och vår kultur, säger Sanna Edling. n

Vinn en natt i HSB Living Lab!
Under 2015 kommer HSB Living Lab att stå färdigt i Johanne-
berg. Ett laboratorium med cirka 35 lägenheter där människor 
kan leva och bo, samtidigt som forskare testar teorier kring 
framtidens boende. Nu har du chans att premiärbo en av 
lägenheterna.  
 HSB Living Lab är på många sätt en annorlunda vardags- 
upplevelse. Hur skulle det kännas att dela kök med fru  
Svensson eller ta en kopp kaffe med grannarna i tvättstugans 
 
 
 

 
 
 café? Dela köks- och städutrustning med andra? Låna elcykel 
i cykelpoolen? Och framför allt, skulle du klara av att leva och 
bo i ett laboratorium utan att känna dig som en labbråtta, 
iakttagen 24 timmar om dygnet?  
 Kolla in HSB Göteborgs jubileumsfilm och hitta en av 
Sveriges största bostadsrättsföreningar, så har du chans  
att vinna. Läs mer om tävlingen och se filmen på   
hsb.se/goteborg/90

En flyttbar lägenhet på 120 kubikmeter, utan kök och med ett gemensamt tvätt café på taket. 
Det låter som en futuristisk vision, men det är inte omöjligt att det är så vi bor om bara tio år. 
Det världsunika HSB Living Lab-huset som ska byggas på Chalmersområdet ska ge många  
svar på hur framtidens boende kan komma att se ut. 

Så här kan livet i HSB Living Lab komma att se ut.

Tävla
& vinn!
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ANNONSSIDA HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN HSB GÖTEBORG ANNONSSIDA   

Det viktigaste med huset 
jag bor i är:
A: Att det har en skön radhuskänsla fast jag 
ändå bor bekvämt i lägenhet och slipper 
jobbiga saker som att skotta snö.

B: Att det är snyggt, har stor variation och att 
jag kan skryta lite med den kända arkitektbyrå 
som ritat det.

C: Att det är byggt på ett klimatsmart sätt och 
med stort fokus på hållbarhet i alla led.

D: Att det ligger i ett naturskönt område, 
väldigt nära city och med ”rätt” adress.

Där jag bor vill jag allra helst ha:
A: En riktigt stor entréterrass där jag får plats 
med barnvagnen, utemöbler och självklart ett 
olivträd eller två.

B: En härlig övernattningslägenhet med hotell- 
känsla som jag kan låna gratis av föreningen 
när svärföräldrarna kommer på besök.

C: Odlingslotter där jag kan driva upp mina 
egna grönsaker och gärna en grillplats så jag 
kan grilla det jag skördar.

D: Känslan av att bo i dåtidens våning men i 
modern tappning.

För mig är det extra viktigt 
med cykelavstånd till:
A: En härlig park som hela familjen kan 
hänga i på helgerna.

B: Ett kvällsdopp, så att jag kan bada i  
månljuset och sen snabbt komma hem  
till en varm dusch.

C: Shopping, kaféer, biografer, restauranger 
och annat kul som stan har att erbjuda. 

D: En riktigt bra matbutik med delikatess-
disk där jag kan köpa lufttorkad skinka och 
franska ostar… 

I omgivningarna vore det 
kul att ha:  
A: En stor, spännande lekplats där barnen 
kan leka i timmar.

B: En småbåtshamn så jag kan ha min kära 
båt nära mig.

C: Kreativitet. Hippa människor, konstnärs- 
ateljéer och musikstudios.

D: Både vacker natur och stadens puls.

Vilken ny bostadsrätt 
passar dig bäst?
HSB bygger för fullt runt om i Göteborgsområdet och flera av lägenheterna är snart inflyttningsklara. Är du sugen 
på att flytta men vet inte riktigt var och hur du vill bo? Ta det lugnt, vårt test hjälper dig hitta rätt HSB-bostad! 

Snabb-
test!

BRF UMBRA, KVILLEBÄCKEN – Balkong med kvällssol
Här finns mycket att gilla, som bland annat ytsmarta planlösningar och härliga balkonger med kvällssol.  
Brf Umbra har dessutom ett av Kvillebäckens bästa lägen – med den gröna parken och bäcken som granne.

BRF STUDIO 1 & 2, ÖRGRYTE TORP – Stadsliv mitt i naturen
”Dåtidens våning i modern tappning” präglar de sammanlagt 155 lägenheterna 
fördelade i två bostadsrättsföreningar. Takhöjd på 2.80, stora fönsterytor 
och goda förvaringsmöjligheter ger fantastiska boendekvaliteter. Stilfullt, 
tidlöst och hållbart!

BRF FLATÖN, VÄSTRA ERIKSBERG – Radhusliv i lägenhet
Brf Flatön byggs på Platån, nära Färjenäsparken. Du får radhuskänsla med smart förvaring och dubbla uteplatser – 
både privat entréterrass och balkong. Stor vikt läggs på den gröna gården med grill- och lekplats.

BRF BOULEVARDEN, NYA HOVÅS – Urbant, unikt och personligt
I nya Hovås kommer boendet att bli något utöver det vanliga, där får du det bästa av två världar. Här bor du modernt, 
bara en kvarts bilfärd från Linnégatan, samtidigt som du har naturen och havet på bekvämt cykelavstånd.

Detta är bara fyra av alla våra projekt. Kika på hittabostad.hsb.se om du vill se allt som finns  
– inflyttningsklart eller framtida spännande bostadsrättsföreningar!

A

C

B

D

Pssst!

Kolla vad dina svar visar:  Flest A: Brf Flatön, Västra Eriksberg    Flest B: Brf Boulevarden, nya Hovås    Flest C: Brf Umbra, Kvillebäcken    Flest D: Brf Studio 1 & 2 – Örgryte Torp


