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1. Fittja People´s Palace, 
Krögarvägen 2
Projekttid 2013-2016

2. Projektinfo
Företagsnamn: Botkyrkabyggen AB

Kontaktperson:

Namn: Cina Gerdin

Telefon: 070-1629358

Mail: Cina.Gerdin@botkyrkabyggen.se

3. Fokus och omfattning

Bakgrund. Botkyrkabyggen AB är en av 
de allmännyttiga fastighetsbolag med 
störst andel av beståndet byggt under 
miljonprogramsepoken. När dessa bygg-
nader nu når sin tekniska livslängd står 
Botkyrkabyggen inför en enorm utmaning 
där de måste finansiera ombyggnaden 
och diversifiera sitt bestånd. Samtidigt 
innebär det en möjlighet att arbeta med 
hållbarhetsfrågor i det befintliga bestån-
det. 

Projektet på Krögarvägen 2, vägen dit 
och de erfarenheter som dragits från 
detta projekt har legat till grund för hela 
Botkyrkabyggens renoveringsstrategi. 
Botkyrkabyggen kallar konceptet Hållbar 
renovering på de boendes villkor, och det 
handlar om att göra så litet som möjligt, 
för att ta hand om huset på bästa sätt 
men ändå hålla nere hyreshöjningarna.

Fokus. I tävlingen Nordic Built Challenge 
2013 efterfrågades metoder och lösningar 

för hur man ska kunna renovera en fas-
tighet i miljonprogrammet på ett hållbart 
sätt. NCC och Spridd tog fram ett vin-
nande koncept som beaktade behovet av 
modernisering, energieffektivisering och 
samtidigt respekterade kulturhistoriska, 
miljömässiga aspekter samt, inte minst, 
de boendes ekonomi då ett tydligt fokus 
blev att hålla nere hyreshöjningarna så 
mycket som möjligt.  Konceptet inbegrep 
en strategi med många strategiska och 
välriktade mindre åtgärder som tog ut-
gångspunkt i husens potential, och att 
inte sträva efter att förändra områdets 
karaktär utan snarare förstärka och byg-
ga vidare på miljonprogrammets många 
kvaliteter. I juryns motivering betonades 
styrkan i att den föreslagna metoden är 
applicerbar generellt på andra hus och 
områden från samma tidsperiod. 

Som del av tävlingen tilldelades vinnaren 
ett konsultuppdrag att projektera 
ombyggnaden av Botkyrkabyggens fas-
tigheten på Krögarvägen 2 i Fittja enligt 
tävlingsförslaget. I arbetet har Botkyrk-
abyggen, NCC och Spridd arbetat i nära 
samverkan och fokuserat på att lyfta fram 
hyresgästernas perspektiv. Projektet har 
drivits som ett pilotprojekt för att utvärde-
ra potentialen i en samverkansprocess 
och ett transparant samarbete baser-
at på gemensamma värderingar och 
målförståelse hos alla projektets delt-
agare. 

Omfattning: Utifrån en analysmodell 
som vi kallar Miljonprogramsklockan har 

olika aspekter av området belysts såsom 
arkitektoniska värden, teknisk potential, 
sociala nätverk, möjligheter till kollektiva 
tjänster, aktörssamarbeten och aspekter 
av områdesplaneringen. Utifrån detta har 
ett projekt i olika väl avvägda åtgärdspa-
ket tagits fram för att hamna på rätt nivå 
utifrån nytta och hyresgästernas ekonom-
iska förutsättningar.   

Projektgruppen har med stöd av Miljon-
programklockan angripit uppgiften utifrån 
ett helhetsperspektiv och hanterat frågor 
på en mängd olika nivåer från tekniska 
detaljer till områdesutveckling.  Man har 
analyserat de ursprungliga tankarna för 
hur området planerades för att synliggöra 
kvaliteter som förlorats och samtidigt 
föreslagit nya lösningar utifrån dagens 
förutsättningar som ser annorlunda ut än 
på 70-talet. 

En förutsättning för projektet har varit 
att renoveringen skall utföras med kvar-
boende. Val av lösningar och planeringen 
av projektet har därför i hög grad an-
passats till de kvarboende.  Att renovera 
en lägenhet där hyresgästen bor kvar 
under byggnationen har varit uppdragets 
svåraste utmaning och samtidigt nyckeln 
till projektets framgång. Projektgruppens 
insikt efter genomfört pilotprojekt är att, 
rätt hanterat, kan mötet mellan den en-
skilde hyresgästen och det stora antalet 
aktörer som deltar i projektet innebära att 
man bygger relationer och kunskap, en på 
flera plan långsiktig och hållbar lösning 
för framtiden. 

Utställning byggplank under ledning av konstnär 
Saadia Hussain
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4. Beskrivning av projek-
tets utförande.

Upphandling. Botkyrkabyggen tilltalades 
av filosofin i det ursprungliga koncept-
förslaget och handlade upp och drev 
projektet som en pilot för en process och 
ett arbetssätt. Följaktligen baserades 
upphandlingen på ett moraliskt kontrakt 
mellan parterna, en organisation och en 
process för hur projektgruppen tillsam-
mans skulle arbeta fram lösningar och 
sedan producera dessa. Projekteringen 
baserades på ett konsultavtal med en 
option på att genomföra produktionspro-
jektet. Produktionen upphandlades som 
en totalentreprenad mot ett riktpris med 
möjligheter till bonusutfall vid uppfyl-
lelse av projektmål. För att filosofin skall 
genomsyra hela projektet har konsulter 
och entreprenörer deltagit i arbetet runt 
värderingar och mål i varje fas. Projektled-
ningen har också önskat att strategiska 
underentreprenörer kontraktmässigt 
involveras som partners i projektet för att 
ekonomiska incitament skall harmonisera 
med projektmål.    

Organisation. Projektledningen lade från 
börja stor vikt vid kommunikationsarbetet 
och projektet organiserades runt tre grup-
per: en teknikgrupp för projektering och 
produktion, en operativ kommunikations-
grupp samt en kommunikationsgrupp 
med strategisk inriktning, dvs ta fram 
en process och metoder för hur arbetet 
skulle drivas. Dessa grupper har sam-
verkat genom projektet och syftet med 
uppdelningen var att förtydliga de olika 
funktionerna.

Förstudie. Den övergripande målsättnin-

gen att hålla nere hyreshöjningen för att 
därmed kunna behålla hyresgäster var 
en avgörande faktor i arbetet med att 
föreslå en serie strategiska och välriktade 
åtgärder.  Projektfilosofin har varit att se 
och värdesätta det som redan finns. Det 
handlar om att se arkitektoniska värden, 
att förstå hur livet fungerar i huset och 
området och att ta tillvara på den infor-
mation och det arbete som redan gjorts 
sedan husen byggdes. Samtidigt skulle 
slutresultatet inte göra avkall på långsik-
tig kvalitet. Som ett resultat har projektet 
genomfört de åtgärder som ger störst 
effekt och lyft fram dolda kvaliteter.

Programmering. Under devisen ”Less 
is more” har projektet plockat den lägst 
hängande frukten. I programhandlingen 
fastslogs en lista på åtgärder som stämde 
överens med de projekt- och effektmål 
som fastslagits inom ramen för förstu-
dien.

Ett antal åtgärder ansågs kritiska för 
byggnadens tekniska skick, det var bland 
annat: fönsterbyte, nya stammar, tätskikt 
och badrum, nya fogar i fasaden, elsystem, 
injustering av ventilation och värmesys-
tem, nya hissar och tilläggsisolering och 
byt av takduk. I fråga om andra åtgärder 
har strategin varit att renovera och tvätta, 
t.ex har köksluckor och stommar reno-
verats, fasaderna tvättats och ytskick i 
t.ex gemensamma utrymmen har endast 
polerats upp. 

Den största utmaningen för Botkyrkabyg-
gen var emellertid att deras hyresgäster 
kände otrygghet och stort fokus och ett 
antal åtgärder gjordes för att förbättra 
tryggheten. Åtgärderna beskrivs i avsn 6.   

Rum i Rum. Då kvarboende hyresgäster 
var förutsättningen i projektet så har en 
av de viktigaste delarna inom planeringen 
av utförandet varit att försöka minimera 
störningar. Detta var en stor utmaning i 
och med att man i detta pilotprojekt skulle 
utföra många åtgärder både inom lägen-
heterna, i de allmänna utrymmena samt 
utvändigt med omfattande ingrepp med 
fönster och balkongrenoveringar.

Utöver att man ville hålla nere tiden för 
renoveringen ville man även använda 
sig av metoder som bidrog till långsiktig 
fuktsäkerhet för den befintliga konstruk-
tionen. Därför valdes en luftad badrum-
skonstruktion – en rum-i-rum metod – för 
badrumsrenoveringen. Denna metod 
visade sig vara en av förutsättningarna 
för att projektet till slut lyckades genom-
föra badrumsrenoveringen till under fyra 
veckor på en elvavåningsstam. Genom 
att metoden också erbjuder en effektiv 
bygglogistik kunde transporter, material-
hantering och förvaring ute på projektet 
minimeras.

Produktionen har medvetet drivits utifrån 
det mänskliga perspektivet med tanke på 
såväl tredje man/hyresgäster samt pro-
jektdeltagare. Projektet har haft många 
utmaningar på flera fronter men som man 
med gemensam kraft tagit sig igenom. 
Nyfikenhet och stort engagemang hos 
projektdeltagarna samt att man hela tid-
en haft fokus på förbättringar av metoder 
och utförandeprocessen generellt har 
drivit projektet framåt. Viljan att gemen-
samt renovera byggnaden med hyres-
gästerna i fokus har genomsyrat projektet 
rakt igenom.

Typical	  floorplan	  
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mål som ligger som grund. 

2, Mål och Miljonprogramsklockan:I 
uppstarten av projektet, förstudien, 
genomfördes ett gediget arbete med att 
sätta och förankra effekt- och projekt-
mål för projektet. Genom att använda 
Miljonprogramsklockan kunde sedan 
åtgärder tas fram som på olika sätt 
arbetade för målen. Mål och värdering-
sarbetet lade grunden för en samsyn om 
hur och vart projektet var på väg som 
projektmedarbetarna i olika sammanhang 
kunnat falla tillbaka på. 

3, Dialog och Köksbordsmodellen: En 
framgångsfaktor har varit en mycket 
genomarbetad och ambitiös dialog-
process. I uppstarten av projektet så 
genomfördes en intressentanalys och en 
kartläggning av de nätverk och aktörer 
som verkar i Fittja. En dialoglokal kallad 
K2 iordningställdes i samarbete med 
lokala aktörer i en f.d. detta förrådslokal 
på markplan. I K2 genomfördes en serie 
aktiviteter, bla för barn samarbete med 
konstnärer kopplade till Mångkulturcen-
trum i Fittja och där visades en utställning 
om Fittja och miljonprogrammet för att 
informera om projektet och projektets 
filosofi vilket har skapat ett intresse 
och stöd för projektet i närområdet. 
Avgörande för arbetets framgång var att 

fokusera på relationen mellan projekt 
och hyresgäst och att avsätta tillräckligt 
med resurser för detta arbete. Projektet 
genomfördes med kvarboende vilket har 
varit en förutsättning för allt arbete och 
planering. Följaktligen har dialogarbetet 
löpt som en röd tråd genom projektet. 
En tidig dialogaktivitet var en inventer-
ing av hyresgästeras upplevelse av sitt 
boende i samband med den tekniska 
inventeringen av fastigheten vilket gav 
projektet möjlighet att skapa en person-
lig kontakt till de närvarande. Vi kallar 
mötesmetoden för köksbordsmodellen.  
När stormöten sedan genomförts i K2 
kunde samtliga hyresgästgodkännanden 
samlas in på två månader. På samma sätt 
inleddes produktionen med en kick-off 
där samtliga hyresgäster bjöds in och 
projektmedarbetarna och entreprenörer 
fick möjlighet att presentera sig själva och 
sitt arbete.   

Projektorganisationen har konstaterat att 
man kan genomföra ett tekniskt fulländat 
projekt men om man inte kan förklara 
detta och skapa en realistisk förväntan på 
resultatet så kommer hyresgästen aldrig 
att bli nöjd. Ett projekt som Krögarvägen 2 
eller andra renoveringsprojekt är därför i 
mycket just ett kommunikationsprojekt.

5.  Faktorer som har gjort 
projektet framgångsrikt

Vi ser att tre faktorer har stuckit ut för att 
göra projektet framgångsrikt: 

1. en effektiv och konstruktiv samverkan. 
Vi kallar det Partnering.

2. ett gediget arbete med mål tidigt i pro-
cessen utifrån Miljonprogramsklockanen

3, en omfattande och väl genomförd dia-
logprocess, sk köksbordsmodellen

1, Partnering: I partnering går projektets 
parter samman och skapar en gemensam 
organisation med gemensamma mål och 
en gemensam ekonomi. Botkyrkabyggen 
AB har i detta projekt tagit till sig tanken 
om nära partnering och utmanat både 
NCC och Spridd att ta samverkan, part-
nerskap och engagemang längre. Det har 
gjort projektet på Krögarvägen 2 till en 
resa som partners men också i partnering 
som arbetsmetod. Som pilot har projektet 
givet en mersmak och en vilja att föra 
samverkan till en högre nivå i kommande 
projekt.  Partnering är i grunden en fråga 
om attityd och engagemang hos projek-
tets medarbetare. Det har varit oerhört 
viktigt för projektet att alla deltagare 
förstått projektet och de värderingar och 

Miljonprogramsklockan
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Huvudentré före 

lan projekt och hyresgäst. Inom projektet 
beslutades tidigt att denna rollbesättning 
var av största vikt. Botkyrkabyggens 
projektsamordnare lyckades genom ett 
målmedvetet arbete få in samtliga hyres-
gästgodkännanden på bara två månader.

Minska känslan av otrygghet inom hu-
set och i området.  Konceptet inbegrep 
en strategi med välriktade åtgärder som 
syftade till att öka tryggheten. En param-
eter som stod ut i fastighetens NKI-sam-
manställningar var trygghet i trapphuset. 
De täta ståldörrar som ledde ut till trap-
phuset gjorde att oönskad aktivitet kunde 
pågå samt att hyresgästerna inte visste 
vem de skulle möta på andra sidan. Då ett 
av effektmålen för projektet var att höja 
trygghetsindex togs alla ståldörrar till 
trapphuset bort och ersattes med glasade 
dörrar med över-och sidoljus. Trapphuset 
målades också i ljus färg. Åtgärden har 
varit den enskilt mest uppskattade i pro-

jektet.  I orginalutförandet innehåll en-
tréplanet två entréer, från gård och park. 
Pga av skalskyddsfrågor hade parkentrén 
blockerats och efterlämnat en mörk 
och otrygg entré. Parkentrén ansågs ej 
möjlig att återinföra men väggen ersattes 
med ett glasparti vilket ökade känslan 
av trygghet och överblick väsentligt. På 
samma sätt så har delar av väggen mot 
tvättstugan glasats upp för att skapa en 
kontakt mellan tvättstuga och entré.

Skapa förståelse för projektets 
värderingar och mål  En viktig utmaning 
har varit att förmedla en förståelse för 
projektets värderingar, utmaningar och 
mål till de projektdeltagare som kommer 
in under projektets olika etapper, för 
mer eller mindre omfattande insatser. 
en-byggproduktionen

6.  Svåra situationer som 
lösts på ett framgångsrikt 
sätt

Renoveringsuppdrag inom miljonpro-
gramsområden innebär vissa specifika 
utmaningar som vi även ställdes inför i 
projektet Fittja People´s Palace.

Hantera och vända den generellt 
negativa bild som finns av miljonpro-
gramsarkitekturen: Den omfattande 
dialogprocessen och dialoglokalen K2 
etablerade det nödvändiga ramverk som 
över tid förmådde bygga ny kunskap och 
ge nya insikter om kvaliteer i den byggda 
miljön hos hyresgäster och övriga aktörer 
inom projektet. 

Hyresgästmedgivande. Avgörande för di-
alogarbetets framgång är att lägga vikt vid 
och allokera tid för kontaktpersonen mel-

Huvudentré efter
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tet som även genomförde intervjuer med 
nyckelpersoner i projektet för att få mer 
utförliga beskrivningar av deras erfaren-
heter och syn på uppdraget och förutsät-
tningarna. 

…som har lett till en renoveringsstrate-
gi… Den ambitiösa och genomarbetade 
dialogprocessen, erfarenheterna av hur 
hyresgästerna påverkats och ett antal 
djupgående tekniska utredningar har 
legat till grund för renoveringen av rest-
erande bestånd i Fittja men också för 
Botkyrkabyggens hela renoveringsstrategi 
som företagsledningen nu fattat beslut 
om. Botkyrkabyggen kommer att renovera 
ca 600 lägenheter per år vilket innebär att 
företaget behöver en renoveringsmodell 
som enkelt kan återupprepas och en ef-
fektiv kommunikation med de boende. De 
tekniska delarna anpassas till förutsät-
tningarna i olika områden och hus. 

Vis av erfarenhet har Botkyrkabyggen 
tagit fram en renoveringsstrategi där 
husets totala renovering delas i tre delar 
som genomförs med minst ett år emellan 
för att minska belastningen på hyres-
gästen. 

enoveringar utförs i följande delar men 
inte nödvändigtvis i ordning: 1.Stambyte 

(inkl köksförnyelse och ny el) 2.Klimatskal 
och 3.Trygghet

… och en effektiv dialog. Botkyrkabyggen 
renoverar mot en basnivå med fokus på 
att hålla nere hyresökningen. Det är hy-
rorna som skall bekosta renoveringen och 
samtidigt skall de boende både vilja och 
kunna bo kvar efter utfört projekt. Utöver 
detta, så är det upp till hyresgästen att 
besluta om underhåll av ytskikt i sitt eget 
hem helt oavsett de tre delar som nämns 
ovan.  Detta innebär också att hyres-
gästerna inte kan påverka stambytet och 
klimatskalet i någon större utsträckning. 
Det är vad gäller Trygghetspaketet och 
Områdesutveckling som hyresgästerna 
bjuds in till dialog som sedan blir under-
lag till hur Botkyrkabyggen ska utveckla 
området. Erfarenheterna från hyres-
gästmötena på Krögarvägen 2, visar att 
hyresgästerna mycket väl särskiljer det 
som de vet att de inte kan ha synpunkter 
på, såsom nya rör, ledningar, badrum  – 
och trygghetsskapande åtgärder. Att vara 
tydlig med omfattningen för dialogen ser 
Botkyrkabyggen som transparens och en 
förutsättning för en relevant och effektiv 
dialog. 

7.  Hur vunna erfarenheter 
kan komma till nytta i 
framtida projekt

Ett pilotprojekt… Projektet på Krögarvä-
gen 2 har varit ett uttalat pilotprojekt med 
målet att utforska och återföra kunskap. 
Botkyrkabyggen har givit utrymme och up-
pmuntrat alla parter att ta ut svängarna 
och pröva tankar och idéer för hur fas-
tighetsbeståndet i Fittja och i resterande 
Botkyrka ska kunna utvecklas. 

Erfarenhetsåterföringen från projek-
teringens faser samt från produktionen 
har gjorts löpande under projektet. En 
stor utmaningen har varit att samla de 
många och detaljerade erfarenheter som 
genererats i byggproduktionen. Den form 
som fungerat bäst har varit att samlas i 
erfarenhetsmöten runt olika arbetsmo-
ment där alla deltagare fått ge sin syn på 
arbetet och möjliga förbättringar. 

Ett av målen med projektet har varit att 
dokumentera arbetet på ett lättillgängligt 
sätt. För detta valdes ett wikipediaformat 
där olika projektdeltagare kan dokumen-
tera och där informationen sedan ordnas 
för enkel sökbarhet. För enkelheten 
utsågs ganska snart en redaktör för arbe-

Dokumentationsverktyg i wikiformat 
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hanterat en enstaka byggnad, Krögarvä-
gen 2, så har inte resurseffektiviteten sla-
git igenom fullt ut. Vidare har detta projekt 
haft som ett syfte att pröva nya idéer för 
att kommande renovering vilket i sig är en 
effektivitetssänkande faktor. En lärdom 
som pilotprojektet givit är det krävs en 
grundlig analys för att ta fram lösningar 
som är både ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt hållbara. Då renoveringsarbe-
tet skall fortsätta med Botkyrkabyggens 
resterande bestånd i Fittja är det ytterst 
viktigt att behålla nöjda hyresgäster un-
der och efter renoveringen. 

Generellt har tjänstemannakostnader 
varit något högre än i andra renover-
ingsprojekt. Kommunikationen med 
hyresgästerna har varit omfattande 
och resurskrävande samt har ett antal 
initiativ och utredningar kring metoder 
och lösningar arbetats igenom under 
projektet. Vår erfarenhet är att det 
är viktigt att prioritera och investera 
i kommunikationen då detta är en 
förutsättning för ett lyckat projekt.

8. Hur skiljer sig projektet 
sig kostnadsmässigt från 
andra liknande projekt?

Totalt har projektet lyckats hålla kost-
naderna på en nivå för att inte överstiga 
en hyreshöjning på 20%, vilket var målet. 
Hyra före och efter renoveringen är i snitt 
för huset 905 kr/m2 respektive 1080 kr/
m2. Detta ger en genomsnittlig hyreshö-
jning på 175 kr/m2 eller 19,3%.

Då projektet varit ett pilotprojekt som 

Remained	  residing	  

Köksbordsmodellen i dialoglokalen K2

Illustration renovering med kvarboende
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komfort och förbereda för den krävande 
process som bygget innebar lyckades man 
skapa acceptans och samarbete mellan 
hyresgäster och de aktörer som skulle 
samsas i huset. 

En viktig del av dialogen blev utställnin-
gen med tillhörande informativ folder om 
Fittjas historik, om arkitekturen och vad 
som låg bakom planering av t.ex kök på 
60-talet. Att husen i Fittja på sin tid var 
ett pilotprojekt med en serie innovationer 
och exklusiva material var något som var 
i princip okänt för hyresgästerna. När 
dessa kvalitéer synliggjordes förändrades 
bilden av det egna området hos både 
hyresgästerna och andra aktörer.    

Kommunikation och upplevelser under 
produktion De boendes upplevelse är 
självklart individuellt. Vissa har upplevt 
renoveringen som jättelyckad med nya 
vänskaper när gränsen mellan yrkesman 
och boende suddats ut medan andra har 
upplevt att de aldrig varit med om något 
så påfrestande som denna renovering. 
Upplevelserna har att göra med förvänt-
ningar och inställning där några har varit 
mer aktiva vid ex boendedialoger. Rent 
kommunikativt har det även uppstått 
missförstånd utifrån språk, ålder, tidigare 
erfarenheter, ens egen lägenhets förutsät-

tningar och resultat. Detta är något som 
projektet tar med sig för att vässa det 
personliga bemötandet i kommande pro-
jekt. Den utbredda åsikten har i efterhand 
varit att det givetvis har varit jobbig men 
ändå acceptabelt utifrån förutsättningar-
na och att man känner att man fått bra 
information. 

Efter renoveringen Renoveringen har 
nyligen avslutats så lite ännu finns att 
säga om livet efter. Vad som kan sägas 
är att Botkyrkabyggen arbetar för att 
lyfta sina områden men inte i första hand 
genom ombyggnation. Istället satsar man 
på att kunna erbjuda konceptboenden, 
nybyggnation och nya upplåtelseformer 
som andelsägarmetoden och att dämpa 
hyresökningar genom energieffektiviser-
ing och nya lägenheter och kommersiella 
lokaler i bottenvåningar. Det handlar om 
samarbete med föreningar och organi-
sationer, om att arbeta tillsammans med 
dem som redan jobbar för att lyfta dessa 
områden. 

För ytterst kan man inte bygga fram so-
cial hållbarhet och det finns inte en enda 
lösning utan man måste använda en hel 
palett av lösningar, för att ta ansvar och 
utveckla områdena.

9. Hur de boende har 
påverkats före, under och 
efter renoveringen

Dialog innan projektet. En viktig insikt 
efter genomfört projekt är synen på 
brukarmedverkan och hur man mäter 
dess framgång. Ofta värderas och mäts 
framgången av en dialog av hur my-
cket hyresgästen haft möjligheten att 
påverka. Vi tycker inte att detta är rätt 
angreppssätt. Inom projektet hade man 
initialt ett NKI underlag som redovisade 
tydligt välkända brister i fastigheten som 
t.ex drag från fönster, slitna badrum och 
toaletter och otrygghet i trapphus. Dessa 
och andra kända brister låg till grund för 
val av åtgärder som därmed var väl kända 
för projektgruppen och hyresgäster när 
dialogen inleddes.

Hyresgästen kan i de flesta fall oavsett 
renoveringen beställa renovering av yt-
skikt enligt principen för Valfritt lägenhet-
sunderhåll men detta framställdes inte 
som det primära skälet till att genomföra 
en dialog. Istället låg fokus på att bygga 
förtroendefulla relationer med hyres-
gäster inför den stundande renoveringen. 
Genom att upplysa tydligt om tidplaner, 
om hur åtgärder påverkar hyresgästens 

Dialoglokalen K2
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projektet har varit erfarenhetsåterföring 
och ständiga förbättringar och gällande 
de tekniska lösningarna så har vi arbetat 
med erfarenhetsmöten med större grup-
per, där såväl entreprenörer såsom drifts-
personal och projektörer varit inblandade. 
Dessa erfarenheter utgör grunden för det 
programarbete som redan initieras för 
resterande fastigheter på Krögarvägen. 
Dessa arbeten kommer dock att drivas på 
tre separata fronter enligt de delar som 
beskrivs under punkt 7.

Uppföljning av ekonomin. Utvärderingen 
av ekonomin pågår fortfarande som en 
grund för resterande program i Fittja 
och man har nu fått preliminära nyck-
eltal. Dessa kommer att finjusteras då 
kommande projekt kommer att utföras 
både på flera fronter och i större skala. 
Det är en bra ekonomisk grund som även 
analyserats utifrån moment och inte en-
dast från traditionella resurskoder. 

10. Utvärdering med hän-
syn till de boende, tekniska 
lösningar och ekonomi?

Uppföljning av de boende. Gällande 
boende så har enkätmaterial samlats för 
att få en statistiks bild av upplevelsen av 
renoveringsprojektet. Samtidigt påbörjas 
dialogarbete med hyresgäster i ett större 
renoveringsprogram för hela Botkyrkabyg-
gens bestånd i Fittja enligt den strategi 
som tagits fram efter piloten.

Uppföljning av tekniken. Grunden för 

Sec8on	  apartment	  

BALCONY FRONTS (L)
Perforated metal sheet
Color as existing

BALCONY WALLS
Cleaning of white
concrete surfaces

BALCONY FLOORS
Cleaning of white
concrete surface

BALCONY DOORS (L)
New terrace door and window

Karta över aktörter som berörs inom projektet

Tekniskt snitt redovisande centrala åtgärdspunkter

Nya balkongfronter
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Badrum före och efter
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Före och efter fotografier Entré BV, kök och trapphus


