
träurban
Markanvisningstävling 2020.12.15
Pedagogen Park kv 19, Mölndal kommun
Vår projektidé
Vår vision för det nya kvarteret i Pedagogen 
Park är att kombinera god arkitektur med våra 
tankar om hållbarhet, för ett hållbart boende 
över tid.  Vi har lagt stor vikt vid att skapa hus 
och utomhusmiljöer som passar i stadsmiljön, 
integreras väl med befintlig och kommande be-
byggelse samt bidrar till en blandad stadsdel. 
Med det nya planförslaget för Pedagogen Park 
kommer Bifrostgatan bli en ny stadsgata och 
därför vill vi stärka och förtydliga stadsrummet 
samt återinföra grönska i gaturummet. 
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3. Befattning och erfarenheter
Projektutvecklare David Järevik

Erfarenhet:
15 år inom byggbranschen, varav senaste sju åren som 
Projektutvecklare. 

3 st pågående projekt som projektutvecklare på Götenehus. 
Total projektstorlek ca 225mkr

7 st genomförda projekt som projektutvecklare på Götene-
hus. 
Total projektstorlek ca 560mkr

Projektledare Per Flodin

Erfarenhet:
36 år inom byggbranschen varav de senaste sexton åren 
som projektledare/ Entreprenadchef på Götenehus.

Har genom åren genomfört ett stort antal projekt av varie-
rande storlekar runt om i Sverige. Har ett stort upparbetat 
kontaktnät inom branschen i Göteborgsregionen efter flera 
framgångsrika projekt genom åren.

Projektbeskrivning
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Götenehus är en nya aktör för Mölndals stad, men kom-
mer med närmare 90 års erfarenhet av trähusbyggnation. 



Järnbrott, Göteborg

Arkitekt SAR/MSA Johanna Eriksson
Inflyttning 2012
Antal rum 6 rum och kök 

4. Referensprojekt
Kv. Renen, Götene

Arkitekt IAL Roland Danielsson
Inflyttning 2020   
Antal rum 2-3 rum och kök 

I Järnbrottsparken har Götenehus byggt 26 st äganderätter, 
stadsradhus om 187 m2 i två plan med inredd vind. Bostads-
området är ett spännande kvarter med ett modernt form-
språk där mörka och ljusa huskroppar samspelar. Husen 
är placerade i korta längor eller som parhus för att skapa 
många gavelmotiv med extra ljusinsläpp. 

Projektet har uppförts i enlighet med Göteborgs Stads 
program miljöanpassat byggande, en standard Götenehus 
håller i alla projekt.

Varför detta referensprojekt:
Stadsradhus i 3 våningar från Götenehus. Kombination av 
fasadmaterial. Miljöanpassat byggande.

Projektet innefattar 8 st markbostäder i radhuskaraktär, 
med en gestaltningstanke till att varje radhus skall upp-
levas som en egen enhet. Enkla huskroppar skapade med 
en skyddad förgård för varje fastighet, upplåtelseform är 
bostadsrätt.
Husen är planerade längs befintlig gata i ett tidigare eta-
blerat område med avslut mot kvartersslutet, vilket också 
förstärks med en gemensamhetslokal utformad mer i ett 
vertikal formspråk och med avvikande takform för att mar-
kera ”porten” till området och inneha funktionen likt ett nav 
bland bostäderna. 
Stomme i träregel och med fasadmaterial i cementbaserade 
skivor.

Varför detta referensprojekt:
Radhus uppfört av Götenehus. Kombination av fasadmateri-
al. Gemesamhetsytor med omtanke.
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Enligt detaljplanen
Förslaget bygger på stadsradhus som 
placeras nära gatan för ett intimt 
gaturum. Översta våningen dras in för 
att anpassa byggnationen till befintliga 
villor på Solängen. Byggrätten utnytt-
jas till max, 1100 kvm bruttoarea enligt 
detaljplanen.

Det gröna mellanrummet. 
Ett släpp centralt i kvarteret bidrar till 
en luftighet samt skapar en gemensam 
plats för sociala och hållbara aktivite-
ter.  

Kontakt. 
En takterrass på övre plan sträcker sig 
från öster till väster och kommunicerar 
med både parken och gatan. 

Variation i fasad. 
Fasadliven dras in för ett spännande 
och varierande gaturum samt för att 
skapa en vertikalitet som samspelar 
med de tilltänkta bygganderna på väs-
tra sidan om Bifrostgatan. Indragningen 
möjliggör gröna oaser i gatubilden. 

Hållbara tak.
Hustaken orienteras mot söder för att 
skapa de bästa förutsättningarna för 
att ta tillvara på solens energi. Energin 
som produceras av solcellerna kan 
användas till hushållselen. Alla kom-
plementbyggnader får sedumtak.

Tydliga gränser.
Kvarterets placering utmed stadsgatan, 
Bifrostgatan, gör att tydliga gränser 
mellan det privata och det offentliga 
blir viktigt. Med tydliga gränser skapas 
en trygghet både för det boende och 
de förbipasserande, då det blir tydligt 
vart man förväntas gå och vilka områ-
den som är privata. 

SKALA 1:400 (A3)
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Gestaltning

Förslaget bygger på radhus av stadsmässig karaktär där 
fasadlivets placering nära gatan tydligt markerar gaturum-
met. Kvarteret markeras ytterligare med växtbäddar i corten 
som fylls med planteringar av gröna perenner. Planteringarna 
bidrar till mycket grönska i gatubilden, ökar infiltreringen av 
dagvatten samt skapar tydliga gränser mellan det privata och 
det offentliga. Tydliga gränser skapar en trygghet både för det 
boende och de förbipasserande då det blir tydligt vart man 
förväntas gå och vilka områden som är privata. På förgård-
smarken ryms ett mindre möblemang eller hela familjens 
cyklar i direkt anslutning till entrén.

Radhusens utformning är sammanhållen och varierande på 
samma gång. Förskjutningen i fasaden gör att ljus och skug-
gor faller olika och skapar ett djup. Höjderna varierar liksom 
materialen som skiftar mellan tegel och trä, material som 
finns i stadsbilden sedan tidigare.  Stenkaraktären med tegel 
är formade genom två plan och uttrycker en tyngd som ba-
lanseras mot den lättare byggnadskroppen som är klädd med 
stående variabel träpanel, likt ett levande stam som strävar 
mot dagsljuset. Området har utformats med stor hänsyn till 
befintliga kvalitéer i form av material och byggnadshöjder. 
Fasaden är indragen på övre plan mot öster för att upplevas 
lägre och för att ansluta vackert i sin proportion till villabe-
byggelsen i Solängen. Takterrass ligger mot öster med förmid-
dagssol och dessutom sträcker sig ut mot väster och kom-
municerar med gatan och parken samtidigt, vilket skapar en 
privat och ljus plats med fina utsiktvinklar över stadsbilden. 
Takterrassen bryter upp fasaden ytterligare och bidrar till ver-
tikalitet mot gatan. Detta vertikala formspråk samspelar med 
de högre tilltänkta byggnaderna på västra sidan om Bifrost-
gatan och således förstärker gaturummets tydlighet. Entrén 
artikuleras genom placeringen mitt i denna högre markerade 
byggnadsdel. Takens utformning är dynamiska och vinklade 
med sin yta för att maximera solcellernas effekt i samspel 
med upplevelsen av separering mellan huskropparna, där 
varje enskild byggnadskropp uttrycks.

Vår vision för det nya kvarteret i Pedagogen Park är att kom-
binera god arkitektur med våra tankar om hållbarhet, för ett 
hållbart boende över tid.  Vi har lagt stor vikt vid att skapa 
hus och utomhusmiljöer som passar i stadsmiljön, integreras 
väl med befintlig och kommande bebyggelse samt bidrar till 
en blandad stadsdel. Med det nya planförslaget för Pedago-
gen Park kommer Bifrostgatan bli en ny stadsgata och därför 
vill vi stärka och förtydliga stadsrummet samt återinföra 
grönska i gaturummet. 
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Det gröna mellanrummet
Släppet mellan längorna blir en gemensam plats där man 
kan lära känna sina grannar i en vacker, lummig miljö. 
Mellanrummet skapar utblickar från gaturummet och blir 
en skyddad grön plats för de boende i kvarteret. Här kan 
man sitta ner under trädet och samtala, odla grönsaker, 
laga cykeln och källsortera. En hållbar plats – både socialt, 
ekologiskt och ekonomiskt. Platsen är tänkt som en gemen-
samhetsanläggning, där de sju fastigheterna med bostäder 
har lika andel. 

Utöver odlingsmöjligheterna i den egna trädgården föreslås 
ett gemensamt växthus där de boende kan odla grönsaker 
som kräver bättre väderförhållanden en längre tid. Här kan 
solmogna tomater, gurkor och vindruvor dela plats. I anslut-
ning till växthuset finns ett uppsamlingskärl för dagvatten, 
som går att tappa för bevattning av odlingar, samt en kom-
post som ger näringsrik jord till det gemensamma växthuset. 
Odling är en aktivitet som bidrar till gemenskap, kunskaps-
utbyte och en förståelse och kunskap kring det naturliga 
kretsloppet.

Ambitionen är att skapa ett grönt rum i flera dimensioner. 
Markbeläggningen blir därför i gräs och gräsarmering, som 
också gynnar infiltrering av dagvattnen. Vi planterar tre träd 
här, som också hjälper till med infiltreringen av dagvatten 
och bidrar till en lummig miljö. På gavlarna som vetter mot 
mellanrummet planterar vi piprankor eller liknande som 
klängar sig upp på vajrar. Gröna väggar är inte bara estetiskt 
vackert utan hjälper också till att rena stadsluften, är buller-
dämpande och ökar den biologiska mångfalden genom att 
ge hemvist och mat åt insekter. Den biologiska mångfalden 
främjas också på andra håll i kvarteret genom att vi planerar 
att placera ett helt gäng fågelholkar i olika modeller på den 
sydligaste gaveln. 

Ett enkelt sätt att vara miljömedveten är genom att återvin-
na sitt avfall. Vi vill underlätta för det de boende i kvarteret 
att tänka på miljön och därför finns ett miljöhus med full 
sortering placerat mitt i området. Målet är att det ska vara så 
pass pedagogiskt att barnen tillsammans med sina föräldrar 
enkelt ska kunna göra en insats för miljön. I miljöhuset finns 
en liten verktygstavla för enklare cykelreparationer/under-
håll och på utsidan sitter en cykelpump.
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 fakta

Antal radhus 7 st
Boarea 123 kvm/lgh 
Biarea 4 kvm/lgh (Biarea totalt 50 kvm, inkl. växthus och miljöhus)
Total bruttoarea 1100 kvm
Cykelparkeringar 4st/bostad på egen fastighet. (25.5P/1000 kvm BTA)
Upplåtelseform Äganderätter
  De sju fastigheterna har lika andelar i     
   gemensamhetsanläggningen mellan husen.
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FÖRGÅRDSMARK UTEPLATS

PARK BEF. TRÄDGÅRD/KEDJEHUS

BIFROSTGATAN GC-VÄG

Förslaget bygger på sju radhus på 123 m2 vardera. 
Köket mot gatan ger ett socialt och tryggt kvarter. Utanför 
köksfönstret planteras ett träd som man kan se variera un-
der årstiderna på ett levande sätt.  Vardagsrummet är privat 
och växer ut i trädgården genom ett generöst fönsterparti. 
På uteplatsen finns en odlingslåda för kryddväxterna till 
matlagningen och ett förråd för förvaring av utemöbler etc. 
På våning två finns familjens sovrum och ett badrum. 

Flexibilitet
Radhusen har en flexibel planlösning som kan anpassas 
efter familjens behov över tid vilket ger ett hållbart boende 
där man kan leva och må bra länge. 
Det övre planet är flexibelt och kan anpassas efter de boen-
des önskemål. Det kan vara ett stort allrum med ljusinsläpp 
från tre håll. Det kan vara ett allrum och ett hemmakontor. 
Det kan vara ett sovrum/gästrum och ett mindre allrum 
eller det kan vara en lyxig svit med klädkammare och hem-
makontor. Övre plan har en härlig rymd tack vare pulpetta-
ket.

Etage - för att ta upp höjdskillnader
Beroende på vilken höjd parken hamnar på vid projektering 
kan våra hus byggas i etage, för att på ett bättre sätt ta upp 
höjdskillnaden. Kök och vardagsrum byggs då i etage och 
entrén blir extra rymlig med högre i tak.

Planlösningar

 2.5 2.1

22°

 2.5

 2.5 2.1

0 5 M1

SEKTION A-A SKALA 1:200 (A3)

GG

G G

G

FÖRRÅD

K

F

TM TTVP

B B

A
A

A
A

B

A
A

H=
1,9

m

VARDAGSRUM

WC/D/TVÄTT

ENTRÉ

KÖK

SOVRUM SOVRUM

SOVRUM

BAD

ALLRUM

UTEPLATS

TAKTERRASS

B B BGG

G G

G

FÖRRÅD

K

F

TM TTVP

B B

A
A

A
A

B

A
A

H=
1,9

m

VARDAGSRUM

WC/D/TVÄTT

ENTRÉ

KÖK

SOVRUM SOVRUM

SOVRUM

BAD

ALLRUM

UTEPLATS

TAKTERRASS

B B B

FLEXIBILITET
1: allrum + hemmakontor
2: gästrum/sovrum + allrum
3: masterbedroom + hemmakontor

0 3 M1

SKALA 1:100 (A3)

GG

G G

G

FÖRRÅD

K

F

TM TTVP

B B

A
A

A
A

B

A
A

H=
1,9

m

VARDAGSRUM

WC/D/TVÄTT

ENTRÉ

KÖK

SOVRUM SOVRUM

SOVRUM

BAD

ALLRUM

UTEPLATS

TAKTERRASS

B B B

GG

G G

G

FÖRRÅD

K

F

TM TTVP

B B

A
A

A
A

B

A
A

H=
1,9

m

VARDAGSRUM

WC/D/TVÄTT

ENTRÉ

KÖK

SOVRUM SOVRUM

SOVRUM

BAD

ALLRUM

UTEPLATS

TAKTERRASS

B B B

SEKTION B-B

8



Utvärderingskriterier för tävlingen
3.1 Utemiljöer – pedagogik, odling och klimatanpassning.
A) Utomhusytor för gemenskap och delning 
Vi har planerat för en gemensam yta centralt i området med 
sittplatser under ett träd, växthus, miljöhus och gräsyta. Här 
blir en plats för alla att möta sina grannar! Växthuset bjuder 
in till odling och möjlighet att dela kunskaper med varandra. 
Där ordnar vi med lite trädgårdsredskap som man naturligt-
vis kan låna för att använda i köksträdgården på den egna 
tomten. I miljöhuset finns en liten verktygstavla för enklare 
cykelreparationer/underhåll och på utsidan sitter en cykel-
pump.
Terrasserna som ligger i öster har en trappa för att enkelt nå 
parken som vi hoppas ska utnyttjas ofta för lek och um-
gänge eftersom det ligger väldigt lättillgängligt.

B) Ekosystemtjänster 
Vi planterar träd, gröna väggar och olika perenner i ett 
grönt band mot gatan som alla hjälper till att rena luften. 
Allt detta främjar även den biologiska mångfalden genom 
att ge hemvist och mat åt insekter. Insekter som sedan kan 
pollinera de boendes grödor. Den biologiska mångfalden 
stärks ytterligare genom en vägg full med fågelholkar i olika 
modeller. 

C) Odling och Pedagogik 
Odling är en aktivitet som bidrar till gemenskap, kunskaps-
utbyte och en förståelse och kunskap kring det naturliga 
kretsloppet. Det vill vi främja genom att ge alla bostäder en 
odlingsbädd för kryddväxter på den privata uteplatsen. På 
den gemensamma ytan, det gröna mellanrummet, föreslås 
ett växthus där de boende kan odla grönsaker tillsammans 
och utbyta kunskap över generationsgränserna. Barnen kan 
vara med att så ett frö och se det gro. På nära håll följa väx-
tprocessen. Njuta av frukten den ger för att sedan kompos-
tera den döda växten och följa förmultningsprocessen till 
näringsrik jord att använda till nästkommande års plante-
ringar.

D) Dagvatten 
Vi vill hantera problematiken med dagvatten i staden sam-
tidigt som vi ökar människors välmående. Vi planterar träd i 
alla förträdgårdar och i det gemensamma gröna mellanrum-
met, som både bidrar till fördröjning av dagvattnet och ett 
trivsamt gaturum som varierar med årstiderna. Alla komple-
mentbyggnader får sedumtak som bidrar till fördröjningen 
av dagvattnet samt blir vackert att titta på från takterras-
serna. De hårdgjorda ytorna i det gemensamma mellan-
rummet läggs i gräsarmering för en grön vacker plats som 
kan filterara dagvattnet. I anslutning till växthuset finns ett 
uppsamlingskärl för dagvatten som går att tappa för bevatt-
ning av odlingar.
Vi fördröjer dagvatten genom underjordiska magasin. Ma-
gasin kan placeras under gräs- eller hårdgjorda ytor och 
fördröjer flödet på ett effektivt sätt.

3.2 Gestaltning
A) Arkitekturens bidrag till helheten 
Vi har lagt stor vikt vid att skapa radhus som passar i 
stadsmiljön och integreras väl med befintlig och komman-
de bebyggelse, både till form och materialval. Radhusens 
form förstärks genom en kombination av två material, tegel 
och trä. Båda materialen finns i stadsbilden sedan tidigare. 
Stenkaraktären med tegel är formade genom två plan och 
uttrycker en tyngd som balanseras mot den lättare bygg-
nadskroppen som är klädd med stående variabel träpanel, 
likt ett levande stam som strävar mot dagsljuset. Direkt i 
anslutning till tävlingsområdet finns tex radhusbebyggelsen 
i tegel längs Kakelösagatan och radhus i trä vid Lammevalls-
gatan. 
Fasaden är indragen på övre plan mot öster för att upple-
vas lägre och för att anslutas vackert i sin proportion till 
villabebyggelsen i Solängen. Takterrass ligger mot öster 
med förmiddagssol och dessutom sträcker sig ut mot väster 
och kommunicerar med gatan och parken samtidigt, vilket 
skapar en privat och ljus plats men fina utsiktvinklar över 
stadsbilden. Takterrassen bryter upp fasaden och bidrar till 
en vertikalitet mot gatan. Det vertikala formspråket samspe-
lar med de högre tilltänkta byggnaderna på västra sidan om 
Bifrostgatan och således förstärker gaturummets tydlighet. 
Takens utformning är dynamiska och vinklade med sin yta 
för att maximera solcellernas effekt i samspel med upple-
velsen av separering mellan huskropparna, där varje enskild 
byggnadskropp uttrycks.

B) Arkitektonisk idé 
Förslaget bygger på stadsradhus av varierande volymer och 
geometriska former. Kropparna förstärks genom en variation 
av fasadmaterial, tegel och träpanel. Den kombinationen 
ger en känsla av att man har ett hus på taket. Penthouse 
på toppen av skapelsen ger uttryck för lekfullheten av en 
”koja” i trädet uppe i luftrummet, lite hemlig, spännande 
och svävande. Även möjlighet till en terrassträdgård uppe 
i luftrummet, med mindre träd och buskar arrangerade på 
taklandet, skapar ett levande rum för innovationer utöver 
det vanliga. Penthouset blir ett utrymme som har ett flex-
ibelt användningsområde. Det kan fungera som ett allrum, 
ett hemmakontor, en lyxig svit eller kanske ett gym som kan 
expanderas ut på takterrassen när vädret tillåter.

Genom att placera radhusen nära gatan stärker vi den nya 
stadsgatan, Bifrostgatan. Cortenlådor, med en blandad lek-
full plantering, skapar tydliga gränser mellan det privata och 
det offentliga. Här ges det utrymme för varje familjemedlem 
att odla varierande flora, ett vackert och levande uttryck 
som speglar de boende i varje fastighet. Att ge möjlighet till 
en vacker förgård som också ger möjlighet att följa växternas 
utveckling under årstider och år ger både stadsrummet och 
de boende en pedagogisk medvetenhet kring naturens för-
utsättningar. I cortenlådorna skärs husnumret ut och bakom 
sätts en ljuskälla för att numret ska lysa upp i gatubilden, en 
innovativ och spännande utformning av funktionella detal-
jer. Corten är i sig också ett uttryck för hur naturens kraft 

kan förändra en yta, en pedagogisk redovisning som sker 
i levnadsrummet. Behandlingen av träfasaden utförs med 
slamfärg som utvecklar en naturlig och spännande pigmen-
tering som också styrs av naturen, byggnaden är på så vis 
underordnad och ödmjuk till de naturliga påverkningarna i 
samklang med naturliga material, såsom sten och trä. 

Husen i sin filosofi är en slags gestaltning och spegelbild av 
naturen, med sten i basen som en stöttande form till träd-
stammen som strävar vertikalt upp mot himlen.

C) Konst 
Om det blir skarpt läge kommer vi ta kontakt med en plåt-
konstnär som hjälper oss att utforma corténlådorna.

3.3 Energieffektivitet
A) Solcellssystem 
Alla radhustak är alla orienterade mot söder för att skapa 
de bästa förutsättningarna för att ta tillvara på solens energi 
och maximera solcellernas effekt. Energin som produceras 
av solcellerna kan användas till hushållselen.
 
B) Brukarperspektivet och individuell mätning av värme och 
tappvarmvatten 
Radhusen är äganderätter och kommer troligtvis ha egna 
el- och vattenabonnemang. Det kan bli aktuellt med ge-
mensamhetsanläggning för el och vatten. Om så installeras 
individuell mätning av el och vatten. Individuell mätning 
kommer med visualiseringsprogram för dem boende.

C) Klimatskärmens genomsnittliga luftläckage 
Vi klarar ställda krav på max 0,25 (l/s m2) vid 50 Pa 
tryckskillnad.

D) Tvättställs- och duschblandare 
Vi har som standard:
Nautic, tvättställsblandare med silpluggventil RSK 822 06 66 
med energiklass A
Nautic, termostatblandare med duschset RSK 842 54 84 med 
energiklass A

3.4 Återbruk och resurshushållning
A) Återbruk och klimatpåverkan
I vår fabrik blir träspill till träbriketter som ger energi och 
isoleringsspill återvinns till lösull. 
För att minimera onödiga transporter arbetar vi för att max-
imera massbalansen inom kvarteret och samarbetar gärna 
med andra exploatörer för att maximera massbalansen inom 
området Pedagogen park. 
De byggnadsmaterial som vi använder, trämaterial och 
betong, kan återanvändas eller återvinnas efter byggnadens 
livslängd beroende på aktuell efterfrågan av material och 
tillgänglig teknik.

B) Brukarens resurshushållningsmöjligheter
Ett enkelt sätt att vara miljömedveten är genom att återvin-
na sitt avfall. Vi underlättar för det de boende i kvarteret 

att tänka på miljön genom ett miljöhus med full sortering 
placerat mitt i området. Målet är att det ska vara så pass pe-
dagogiskt att barnen tillsammans med sina föräldrar enkelt 
ska kunna göra en insats för miljön. 
I köket finns flerfackssortering under diskhon, som underlät-
tar sorteringen inom bostaden. 

C) Träbyggnadsteknik
Götenehus producerar alla hus av svenskt trä. Vi har höga 
kvalitetskrav på det trä vi använder. Allt trä som vi köper in 
till vår produktion är PEFC-certifierad. En certifiering som 
verkar för ansvarsfullt uthålligt skogsbruk baserat på tre 
standarder skogsskötselstandard, social standard och miljö-
standard.
När det kommer till inköp av material till fabriken försöker 
vi i möjligaste mån köpa från lokala leverantörer som lever 
upp till våra höga krav på kvalité. Lokala inköp minskar 
transporter och gynnar därför också miljön. Genom vår cer-
tifiering ISO14001 har Götenehus definierat två miljömål. Ett 
mål för energiförbrukningen i produktionen och ett för ener-
giförbrukningen på levererade bostäder. På så sätt strävar vi 
efter att minska klimatpåverkan i de två huvudsakliga perio-
derna av husets livscykel – tillverkningen och användningen 
av huset. På fabriksområdet har vi under 2019 investerat i en 
solcellsanläggning. På så sätt har vi kunnat minska behovet 
av köpt el med cirka 15 %. 

3.5 Boendekvalitet, låga hyresnivåer och arbetstillfällen
A) Medskapande 
Vi har arbetat fram en flexibel planlösning som ger de bo-
ende möjlighet att förändra sitt boende över tid. En planlös-
ning som kan anpassas efter familjens behov över tid vilket 
ger ett hållbart boende där man kan leva och må bra länge. 
När man köper ett hus av oss får man som kund vara med i 
processen att välja materialval, för att kunna skapa sitt egna 
personliga hem.

I cortenlådorna som avgränsar förträdgården mot gatan ges 
det utrymme för varje familjemedlem att odla varierande 
flora, ett vackert och levande uttryck som speglar de boende 
i varje fastighet. 

B) Låga hyresnivåer 
Faller bort på grund av äganderätt.

C) Arbetsmarknad och praktik 
Våra fabriker och vårt egna byggbolag Götenehus Entre-
prenad AB har avtal med Arbetsförmedlingen. Vi tar in och 
lär upp lärlingar, praktikanter och personer med nedsatt 
funktionsförmåga som behöver ta ett steg in på arbetsmark-
naden. På så sätt vill vi etablera och utveckla social inklude-
ring.

D) Kommunalt reserverade bostäder 
Faller bort på grund av äganderätt.
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