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Haninge

Nybyggare 
i Vega

Komplett karta över 
alla nybyggen!

Familjen Hanser från Sollentuna tillhör nybyggarna i 
Haninges Vega. Här ska det bli bostäder för 10 000 
personer i flerfamiljshus, parhus, radhus och småhus.

Nu tas första 
spadtaget till 
den modernaste
pendeltågsstationen

Så växer
den levande
stadskärnan

fram

3 000 nya arbetsplatser
i Albybergs Företagspark

– MED SIKTE PÅ EN LEVANDE STAD
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tt få vara med där det händer, när det händer är få för-
unnat och på många sätt svårslaget. Jag minns när jag i 
mitten på 90-talet var ny i politiken och samtalet om 
stadsdelen Vega drog i gång. Att lämna krisen, lyfta sig 

i håret och satsa på Vega, det var både spännande och lite overkligt, 
men nu är vi där. De första nya Vegaborna har flyttat in i de ny-
byggda husen. Det är dags att ta första spadtaget för den nya pen-
deltågsstationen. Stadsdelen Vega växer fram och Haninge flyttar 
åter fram sina positioner, vi är nu Sveriges 24:e största kommun.

I SAMMA VEVA som drömmarna och visionerna om Vega tog 
form, började också embryot gro till vad som i framtiden troligen 
kommer att beskrivas som milstolpar i Haninges historia. 
Haningeterrassen och Albyberg. 

I HANINGETERRASSEN VÄXER staden fram, det byggs 450 
nya bostäder för både unga och äldre. I ett av kommunens mest 
centrala lägen har vi skapat utrymme för landstinget att med kvali-
ficerad sjukvård bidra till att utveckla den regionala stadskärnan. 
43 000 m2 är avsatt till ett specialistcenter och kanske ryms där 
också annan vårdverksamhet. Att på det här sättet gemensamt ta 
ansvar och jobba tillsammans för en regional utveckling är helt 
nödvändigt. Byggandet av den viktiga bussterminalen, grunden 
för hela Haningeterrassen har börjat och snart följer resten.

ATT TA HANINGE in i framtiden, till ett 2.0, handlar också om att 
skapa möjligheter för näringslivet att växa och utvecklas. Det är 

viktigt för de företag som redan finns i kommunen, men vi vill ock-
så att nya företag ska få upp ögonen för Haninge. Vi är mer än en 
motorväg mellan Globen och Nynäshamn. Albyberg tar nu form 
och erbjuder plats för fler drömmar, visioner och goda affärer.

HANINGE ÄR EN plats för hela livet. Vi är en kommun med fan-
tastiska tillgångar, inte minst med skärgården och underbar natur 
precis runt hörnet, men vi har mer än så. Kommunen har också 
enga gerade medarbetare som arbetar för att på olika sätt få varda-
gen att fungera för alla som bor, lever och verkar i kommunen. 

JAG ÄR FÖDD, uppvuxen och bor i Haninge. Haninge är min 
hembygd och jag är stolt över allt vi tillsammans åstadkommit. 
Men jag vet också att vi förmår mer. Framtiden är här, i Haninge. 
Är du?

Välkommen att följa med på en spännande resa.

”Haninge är en 
plats för hela livet”

INNEHÅLL

A

VÄLKOMNA

– Haninge är min hembygd och jag är stolt över allt vi tillsammans åstadkommit, säger Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

et kommunala bostadsbolaget i 
Haninge har hyresrätter i de mest 

skilda områden, med de mest skilda ka-
raktärer. Allt från tegelhusen i centrala 
Handen, miljonprogramhus i Jordbro, 
till klassiska Dalaröhus på Dalarö och 
ett litet rött hus med vita knutar på Utö.

Det blir så i en kommun som består 
av 80 procent vatten och ligger i skär-
gårdsmiljö.

Det lilla röda huset på Utö innehåller 
fyra små hyreslägenheter, men eftersom 
det krävs båt för att ta sig dit så stod en av 
lägenheterna outhyrd länge. Tills dess en 
innerstadsfamilj blev hyresgäst och nu an-
vänder det för att njuta på lediga stunder.

Säg det kommunala bostadsbolag 
som har sådana möjligheter i en kom-
mun placerad mitt i en storstadsregion.

Men visst, miljonprogramhusen do-
minerar med cirka hälften av beståndet 
av lite drygt 2 000 hyreslägenheter.

Förra året var ett viktigt år för 
Haninge Bostäder och dess hyresgäster 
då man lade en tioårig stambytesplan 
bakom sig.

– Alla våra miljonprogramhus, med 
undantag för två mindre loftgångshus 
innehållande 18 lägenheter i Jordbro, är 
nu stambytta och badrumsrenoverade 
vilket tryggar för en mycket låg frek-
vens av vattenskador under många år 
framöver, säger Christoph Vejde, vd för 
Haninge Bostäder.

– De bägge loftgångshusen ingår i ett 
planerat nybyggnadsprojekt och kom-
mer sannolikt att rivas och ersättas med 
nya moderna bostadshus om allt går 
som planerat.

FÅ BOSTADSBOLAG har hunnit så 
långt med stambyten som Haninge Bo-
städer.

– Vi lade kraft på stammar och bad-
rum långt innan andra bolag med samma 
åldersstruktur på sina bostadshus ens 
tänkte tanken, säger Christoph Vejde.

– Nu kan vi skörda frukten av detta 
genom att vi är i fas med våra fastighe-
ters åldrande, något som kommer alla 
till godo genom att vi lägger mer kraft 
på yttre miljöer än vi gjort tidigare och 
renoverar fler lägenheter än vi gjort hit-
tills.

Fasader behöver bytas och tilläggsiso-
leras, fönster behöver bytas, ventilations-
system behöver förbättras, balkonger 

behöver renoveras, hissar behöver bytas, 
många kök är gamla och slitna.

Under året startades också en förpro-
jektering i Jordbro med nyproduktion 
av cirka 150 nya hyresrätter. Nya detalj-
planarbeten har också startats för att 
göra det möjligt att göra påbyggnader 
av befintliga lamellhus på Dalarövägen 
och Tungelstavägen, men också för att 
skapa nya byggrätter längs med 
Nynäsvägen.

Förändringar i dessa detaljplaner bäd-
dar tillsammans med nya detaljplaner i 
såväl Jordbro som längs Dalarövägen 
och i Vendelsö för en god framtida till-
växt av hyresbostäder för Haninge Bo-
städer, förutsatt att produktionskostna-
derna kan hållas på en rimlig nivå.

HANINGE BOSTÄDER har god eko-
nomi, men den ständiga frågan är hur 
man ska kunna bygga fler hyresrätter 
som så väl behövs. Bara i Haninge 
Bostäders egen kö står 32 000 männis-
kor i kö.

För Christoph Vejde är ekonomin en 
ständig utmaning. En av trösklarna me-
nar han handlar om parkeringsnormen, 
den norm som kommunen anger för hur 
bilparkering ska ordnas vid ny- eller 
ombyggnation. Normen anges vanligen 
som antal bilplatser per lägenhet eller 
per kvadratmeter byggnadsyta, ett 
minsta antal parkeringsplatser som 
krävs för bygglov.

Kritikerna menar att en hög parke-
ringsnorm bidrar till ökade byggkostna-
der, utglesning av staden och ökad bil-
trafik, vilket inte är miljömässigt för-
svarbart.

För Haninge Bostäder blir det ett 
mattepussel när man till exempel vill 
bygga ut i Jordbro.

– Om vi tar bort de gamla p-platserna 
och garagen för att få loss yta till nya 
bostäder, måste vi kompensera med till 
exempel nya garage under jord, men då 
blir det också dyra p-platser.

UNDER ÅRET genomförde Haninge 
Bostäder en ”Nöjd Kund”-undersökning 
för att mäta hyresgästernas nöjdhet med 
sitt boende och med Haninge Bostäder 
som hyresvärd. Resultatet var genom-
gående positivt med förbättrade nöjd-
hetstal inom i stort sett samtliga analys-
områden.

– Självfallet ser vi resultatet som ett 
nytt utgångsläge i vår ständiga strävan 
att förbättra oss ytterligare, säger 
Christoph Vejde.

Haninge Bostäder var först 
ut med lägenheter i den nya 
stadsdelen Vega.

91 moderna hyresrätter. 
Två- och trerummare.

– Uthyrningen gick som för-
väntat lätt, och intresset för att 
få en lägenhet var mycket stort 
trots den förhållandevis höga 
hyresnivån, säger Christoph 
Vejde, vd för Haninge Bostäder.

D

www.haningebostader.se

FRÅN MILJONPROGRAM TILL 
SKÄRGÅRDSLÄGENHETER

I skärgårdsrika Haninge har det kommunala bostadsbolaget drygt 2 000 bostäder av de mest skiftande slag.

Haninge Bostäder har naturen runt knuten

Meeri Wasberg (S),
Kommunstyrelsens ordförande

LEVANDE STADSKÄRNA 
tar form. Haninge kommun 
och sex fastighetsägare skapar 
”Årets stadskärna”?

HANDENTERMINALEN blir 
Haningeterrassen med ny buss-
terminal, bostäder och specialist-
centrum.

KOMPLETT KARTA visar 
var alla nybyggen i Haninge finns.

I VEGA BYGGS regionens 
modernaste pendeltågsstation – 
navet i den nya stadsdeln.

DEN NYA STADSDELEN 
Vega kommer att bli en helt ny 
stadsdel för 10 000 nya invånare 
i flerfamiljshus, parhus, radhus 
och småhus.

FAMILJEN HANSER med 
tio månader gamle Jamie tillhör 
de första nybyggarna i Vega. 
Bästa kompisen sedan ung-
domsåren kom också med och 
blev granne.

GYMNASIET I HANINGE 
satsar på flera idrottsutbildningar.

HANINGE är en naturskön 
skärgårdskommun, och här finns 
mycket att göra på fritiden och 
semestern.

ALBYBERG industriområ-
de bygger för 3 000 arbetsplatser 
på 830 000 m2 markyta.
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ålet är att den regionala stads-
kärnan Haninge ska utvecklas 
till en central mötesplats för 
människor och företag. Utbudet 

av utbildning, hälso- och sjukvård, nöjen, 
kultur, service, småskalig och specialiserad 
detaljhandel behöver stärkas. Gemensamt 
ska kommunen och de sex fastighetsägarna; 
Hemfosa, Wallenstam, Stena Fastigheter, 
Atrium Ljungberg, Grosvenor och SveaNor, 
samarbeta för att uppnå helhetssyn kring 
utvecklingen av stadskärnan.

– Att vi är många som engagerar oss och 
har ett långsiktigt intresse av att utveckla plat-
sen är avgörande för att vi ska lyckas bygga 
en attraktiv stadskärna säger Meeri Wasberg 
(S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge.

När många intressen ska samverka är det 
viktigt med en gemensam målbild, något som 
fastighetsägarna tillsammans med kommunen 
har formulerat. Tankarna om hur det skulle 
kunna se ut i stadskärnan är stora och handlar 
både om arkitektur, typ av verksamheter, hur 
det ska upplevas att röra sig på platsen och 
kopplingen till friluftsområdet Rudan.

STADSKÄRNAN SKA OCKSÅ vara en 
drivande kraft för en långsiktig ekologisk, 
social och ekonomisk hållbar utveckling i 
södra Stockholmsregionen. Tanken är att 
stadskärnan ska fylla en funktion för hela 
östra Södertörn, något större än ett kom-
muncentrum. Sammanlagt bor det omkring 
180 000 människor i regionen.

En färsk undersökning som kommunen 
gjort bland 500 Haningebor, ett snitt av be-
folkningen, visar att många vill se en stads-
kärna som växer. En av de mest uppskattade 
kvaliteterna är tillgången till grönområden 
och utbudet av shopping. Haningeborna är 
också relativt nöjda med utbudet av kollek-
tivtrafik även om både tiden det tar att resa 
kollektivt och turtätheten går att utveckla.

HANINGE LIGGER tio minuters bilväg 
från Globen och drygt 20 minuter med pen-
deltåg från centrala Stockholm. Ändå har 
många upplevelsen av att Haninge ligger 
långt bort.

– Vi behöver arbeta med att påverka möj-
ligheterna att snabbt transportera sig till och 
från stadskärnan på ett ekologiskt och socialt 

hållbart sätt. Vi vill också verka för att 
stadskärnans geografiska läge ska uppfattas 
som gott för potentiella etableringar, säger 
Haninge kommuns näringslivs- och utveck-
lingsdirektör Peter Jemtbring.

Stadskärnan omfattar både Handen och 
Vega och i dag bor här cirka 16 300 perso-
ner. Målet är att fördubbla antalet boende 
till ungefär 30 000 personer.

– Som en del av hela stadskärnan byggs en 
helt ny modern stadsdel i Vega, med hållbar-
het i fokus. Samtidigt utvecklar vi Handen till 
något som är mera stadslikt med fler bostäder 

och fler verksamheter, säger Charlotte Persson 
processledare för arbetet med stadskärnan.

– Utmaningen är att ta tillvara förortens 
kvaliteter med lugn och grönska och samti-
digt kombinera det med stadens fördelar 
med täthet och puls. I konkurrensen med 
andra platser om tillväxt, besökare och in-
vånare är det viktigt med ett starkt varumär-
ke, något vi också behöver arbeta med.

EN AV MÅLSÄTTNINGARNA är utnäm-
ningen till ”Årets Stadskärna” som görs av 
Svenska Stadskärnor, en sammanslutning 

av företag, organisationer och kommuner 
som ser en attraktiv stadskärna som förut-
sättning för tillväxt och välfärd. Priset delas 
ut till den svenska stad som under de när-
mast föregående åren gjort störst framsteg i 
sin förnyelse av centrum, genom samarbete 
mellan både privata och offentliga aktörer.

– Även om det prestigefyllda priset ska-
par uppmärksamhet för staden som vinner 
är utnämningen inte målet i sig. En levande 
inbjudande stadskärna är framför allt något 
för medborgarna att glädjas åt, säger 
Charlotte Persson.

LEVANDE STADSKÄRNA
För ett år sedan bestämde sig 
Haninge kommun och sex av de 
större fastighetsägarna i centrum 
att tillsammans skapa en ny att-
raktiv stadskärna i Haninge.

Målet är stort – Haninge vill bli 
”Årets stadskärna” år 2019 – och 
arbetet har börjat.

Så här kan den nya stadskärnan se ut. Illustrationen vann den europeiska arkitekttävlingen Europan 12 där uppdraget var att gestalta en av de 
mest centrala delarna av Handen intill Haninge centrum.

– Vi vill utveckla Handen till något som är mera stadslikt med fler bostäder och fler verksamheter, säger Charlotte Persson, processledare för 
arbetet med stadskärnan.

Alla drar åt samma håll för en

STAD I FRAMTID

M

Text: Anders Olow
Illustrationer: SR-K Arkitekter

En levande inbjudande 
stadskärna är framför 

allt något för medborgarna att 
glädjas åt.
Charlotte Persson

lldeles bakom Fredrika Bremer-
gymnasiet i Haninge växer ett nytt 

yrkesgymnasium fram. En byggnad på 
strax över 10 000 kvadratmeter med plats 
för 600 elever. Dagens yrkesgymnasium 
Fredrik (norr om Fredrika Bremer) är 50 
år gammalt och i behov av omfattande 
renoveringar.

Här har det utbildats yrkeselever på 
gymnasienivå sedan början av 60-talet 
och skolan hette då ”Centrala Verkstads-
skolan i Handen”.

Kommunen valde därför att satsa 350 
miljoner kronor på att bygga nya loka-
ler, anpassade för dagens och morgon-
dagens yrkesutbildningar. Dock ligger 
prognosen idag på 290 mkr för hela in-
vesteringen.

En ny modern skolbyggnad var det 
bättre och nödvändiga alternativet.

– Det här är ett unikt bygge med 
mycket mer effektiva lokaler, säger Eva 
Lager ström. De gamla programmen var 
alltför utspridda. Här håller vi ihop un-
dervisningen på en skola.

YRKESGYMNASIET utbildar elever 
mot olika yrken som målare, elektriker, 
billackerare, mekaniker, svetsare, bygg-
nadsarbetare och många fler. Den nya 
skolan kommer därför att innehålla 
verkstäder, teorisalar, administrativa de-
lar och ett tillagningskök med matsal.

Med dagens allt snabbare teknikut-
veckling förändras också förutsättning-
arna på de blivande arbetsplatserna. 
Maskiner blir effektivare och ofta min-
dre. Utrustningen på den gamla skolan 
blir förlegad och eleverna behöver mo-
dernare utrustning för att stå bättre rus-

tade när de sedan ska ut i arbetslivet.
Bara investeringen i nya maskiner 

ligger på närmare sju miljoner kronor.

DEN NYA SKOLAN beräknas stå klar 
till våren nästa år och kommer att vär-
mas upp av solenergi från stora solfång-
are på taket.

– Solens värme överförs via solpaneler 
på taket till en vätska (Glykol) som rund-
pumpas i ett slutet system. Värmen från 
solpanelerna överförs via vätskan till ett 
1,5 meter tjockt stenmjölslager placerat 
under byggnaden där det lagras som i en 
termos och kan användas vid behov, sä-
ger Eva Lagerström. Metoden har redan 
prövats vid Ungdomens hus vid Rudans 
center i Handen, och har visat sig vara 
mycket effektiv.

12 000 kubikmeter stenmjöl har gått åt.
– Men vi ”spetsar” med fjärrvärme 

om det blir riktigt kallt.

EVA LAGERSTRÖM menar att vi i 
dag går mot allt mer energieffektiva 
byggnader, välisolerade och täta hus 
och nämner som ett annat exempel för-
skolan Gudö, som Tornberget också för-

valtar och som byggdes för två år sedan 
med passivhusteknik.

Passivhus är välisolerade byggnader 
som till stor del värms upp genom den 
energi som redan finns i huset från 
människor, instrålad sol och hushållsap-
parater. Poängen är att se till att värme-
förlusterna är minimala.

– Ofrivilligt läckage är en av de störs-
ta energitjuvarna, säger Eva Lagerström.

PASSIVHUSET ÄR prisvärt. Extra-
kost naderna för mer isolering och värme-
växlad ventilation på all luft kan ge lägre 
totalkostnader redan efter några år.

– Förskolan Gudö, med sex avdel-
ningar och ett tillagningskök, byggde vi 
i två våningar för att få så lite yta utåt 
som möjligt. Inte en helt vanlig lösning 
för förskola.

Både det nya yrkesgymnasiet och 
förskolan Gudö är exempel på det akti-
va och systematiska miljöarbete som är 
en av Tornbergets övergripande målsätt-
ningar för att verka för ett långsiktigt 
hållbart samhälle.

Tornberget driver ett aktivt och systema-
tisk miljöarbete och en av Torn bergets 
övergripande målsättningar är att verka 
för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Exempel på Tornbergets strategier:
■  Minska vår miljöpåverkan genom att 

hushålla med transporter, energi, vat-
ten och andra råvaror.

■  Utbilda, engagera och informera alla 
anställda och våra kunder om vår miljö-
påverkan för att ständigt kunna priori-

tera teknik och beslut som leder till 
ökad resurshushållning och minskad 
miljöpåverkan.

■  Minska utsläppen till vatten, luft och 
deponering.

■  Minska förbrukningen av råvaror ge-
nom att återanvända och återvinna.

■  Ställa miljökrav på entreprenörer, kon-
sulter och varuleverantörer.

■  Välja miljömässigt bästa alternativ vid 
byggande, förvaltning och städning när 
så är möjligt.

TORNBERGET, Haninge 
kommuns fastighetsförvalt-
ningsbolag, äger och förvaltar 
skolor, förskolor, äldreboen-
den, omsorgsboenden, fritids-
gårdar, bibliotek, idrotts-
anläggningar, kontor etc med 
en sammanlagd lokalyta på 
cirka 300 000 kvadratmeter.

På taket till det nya yrkes-
gymnasiet i Haninge står Eva 
Lagerström, byggprojektleda-
re på Tornberget. Här ska det 
monteras upp ett antal stora 
solfångare som ska värma 
upp den nya skolan.

– Vi tar vara på värmen från 
solen och för ner den i ett 
värmelager under huset, för-
klarar hon.

För Tornberget är det här 
en del i arbetet för ett lång-
siktigt hållbart samhälle.

Eva Lagerström, 
byggprojektledare

A

Ett långsiktigt hållbart samhälle

Telefon (växel): 08-606 90 00 
E-post: kontakt@tornberget.se

www.haninge.se

Tornberget 

FÖRVALTAR 
FÖR FRAMTIDEN

EvEEEvaaaa LLaLaLaLagegegegersrsrsrsttrtrööömöm,
b j k l d

       Som en del i 
vår hållbarhetsstrategi 
    monterar vi solfångare 
       här på nya yrkes -
          skolans tak.

        SSSSSSSo
vvåååårr hhå”
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Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.

Hellre tänka nytt än att flyta med strömmen. Hellre bygga 
högt än att ligga lågt. Hellre sticka ut än att låta bli. Så tänker 
vi när vi omvandlar Handenterminalen till nya, kaxiga 
Haningeterrassen. 
Nya Haningeterrassen växer fram till en levande stadsdel med ca 600 
bostäder, ett planerat specialistsjukhus, biograf, butiker, restauranger 
samt en ny modern bussterminal. 

Områdets första hus Brf. Blicken är 18 våningar högt med 
storslagen utsikt. Det är ett hus, byggt i vinkel, som ser saker från 
nya synvinklar. När du går på visning här kommer vi inte att säga 

Brf. Blicken är det första huset 
på nya Haningeterrassen, 18 
våningar högt med takterrass 
och storslagen utsikt. 

Säljstart 
i juni!

Ditt liv och din stad 
från nya synvinklar.  

”Välkommen in i vardagsrummet”. För dig kanske det inte alls är ett 
vardagsrum utan en snickarverkstad, en balsal, en swimmingpool… 
Eller så är det ett vardagsrum idag, men något helt annat imorgon. 

I huset finns allt från kvadratsmarta 1:or med växthus på balkongen 
till en exceptionell topfloor-våning med det lilla extra i varje detalj.  
På ett av taken planerar vi en lummig terrass med inglasat orangeri.  
Läs mer på riksbyggen.se/blicken

Brf. Blicken på nya Haningeterrassen – ditt liv och din stad från 
nya synvinklar. 

nom ett par veckor arbetas det 
på fyra ”fronter” på Haninge-
terrassen, fyra arbetslag är i 
gång på fyra olika ställen samti-

digt. Här ska det bli bostäder för 1 000 nya 
kommuninvånare, en ny bussterminal med 
tolv hållplatser, nya restauranger och en 
biograf med flera salonger och  kommersi-
ella lokaler för företag inom bland annat li-
fescience-sektorn.

Än så länge håller tidplanen, vilket är en 
prestation i sig.

– Hittills ja, men det är jättetight och 
mycket som ska klaffa. Vi är flera aktörer, 
men samarbetet har fungerat bra, säger Vesa 
Tuomainen, kommunens projektledare. 

DE CENTRALA DELARNA av Haninge 
är nu och de närmaste åren framåt en gigan-
tisk byggarbetsplats och det sätter så klart 
invånarnas tålamod på prov.

– Det har gått över förväntan, jag hade 
nog väntat mig att vi skulle få mer ovett. 
Det muttrande som finns är också förståe-
ligt, det blir stora störningar av olika slag. 
Men många ser nog hur fint det kommer att 
bli när det är färdigt, säger Vesa.

Det som framför allt innebär störnings-
moment för invånarna är att det sker flera 
trafikomläggningar under resans gång. Den 
senaste är att delar av Rudsjöterrassen 
stängts av. Här pågår schaktningsarbeten 
inför mark- och ledningsarbeten av vatten- 
och avlopp, el, tele och fjärrvärme samt fin-
planering av ytskikt och slutligen asfalte-
ring. Arbetet beräknas vara klart i oktober 
och under tiden läggs trafiken om.

ARBETET MED DEN nya busstermina-
len fortsätter som planerat och tills vidare 
finns temporära busshållplatser längs 
Nynäs vägen och även det har fungerat bra.

Den nya bussterminalen ska, när den står 
färdig, ha tolv hållplatser med en vänthall 

som integreras med nya kommersiella lokaler 
och den planeras tas i bruk i mitten av 2017.

I vår, sex månader innan byggstart, star-
tar försäljningen av de första lägenheterna 
på Haningeterrassen. Det är bostadsrätts-
föreningen Blicken, som blir Haninge-
terrassens högsta byggnad med sina 18 vå-
ningar. Här finns allt från ettor till en exklu-
siv top floor-våning.

– Intresset för lägenheter i centrala 
Handen är stort, säger Vesa. Flera bostads-
byggen är på gång just nu så man kan verk-
ligen säga att vi växer så det knakar. 

Haningeterrassen är ett samverkanspro-
jekt mellan fyra aktörer; SveaNor, ett norskt-
svenskt fastighetsbolag som primärt inriktar 
sig mot utveckling av samhällsfastigheter, 

landstinget som har en viktig roll i utveck-
landet av den nya bussterminalen, det koope-
rativa företaget Riksbyggen  och initiativta-
garen Haninge kommun. 

DEN 4 SEPTEMBER 2014 tog Steinar 
Stokke, vd SveaNor, Torbjörn Rosdahl (M), 
finanslandstingsråd och Haninges dåvaran-
de kommunledning det första symboliska 
spadtaget för Haningeterrassen.

Om några år är stadsbilden i Haninge 
helt förändrad och Haningeterrassen är en 
viktig del av den förändringen.

– Via haninge.se/haningeterrassen lägger 
vi ut information om vad som händer och 
hur utvecklingen går framåt, avslutar Vesa.

NYA MÖTESPLATSEN
Steg för steg omvandlas den 
gamla Handenterminalen till 
Haningeterrassen och en ny och 
viktig mötesplats för Haninge-
borna är på väg att skapas.

Haningeterrassen – första steget till 

Text: Håkan Söderberg
Illustrationer: Semrén & Månsson

I

Semrén & Månsson har tillsam-
mans med SveaNor Fastigheter, 
tagit fram förslag för att göra om 
centrala Haninge.

I förslaget läggs bussterminalen 
på samma nivå som Poseidons 
Torg och rulltrapporna som leder till 
pendeltågen. Ovan bussterminalen 
läggs ett däck som bildar mark för 
ny bebyggelse.

Ett specialistcentrum byggs i norr, i 
södra delen bildar en blandad bebyg-
gelse kvarter med gröna innergårdar.

Bostadskvarteren avslutas i norr 
med ett höghus som får en magni-
fik utsikt över Rudans friluftsområde 
i väster.

Totalt tillförs drygt 450 nya bostä-
der i olika upplåtelseformer för olika 
behov.

STAD I FRAMTID
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ÖPPETTIDER: MÅN – FRE 10.00 – 19.00 

LÖRDAG 10.00 – 17.00 • SÖNDAG 11.00 – 17.00

www.haningecentrum.se

För a
du älskar

hoppingphopopp

För att
du älskar
shopping!

För att
du älskar
shopping!

8585
utikeikebutikb ker!
55

butiker!

NYBYGGEN MED NATUREN I NPÅ KNUTEN
Haninge växer snabbt nu

STAD I FRAMTID

DET PLANERAS OCH BYGGS mycket 
i Haninge just nu. I stadskärnan. I den 
nya stadsdelen Vega som ska få 3 000 
nya bostäder. I Västerhaninge. På Dalarö 
och Muskö. Haninge är en verklig skär-
gårdskommun som består av 80 procent 
vatten. Här finns en fantastisk skärgård, 
21 nationalparker. Bara 25 minuter från 
Stockholms innerstad med pendeln.

TA EN TITT HÄR och upptäck Haninges 
möjligheter.

1. HANINGE STADSKÄRNA. 600 bostä-
der på Haningeterrassen, 144 bostäder 
och 54 äldrebostäder på Tuvvägen, 180 
ungdomsbostäder söder om Örnens väg. 
Här pågår dessutom planering för flera 
hundra bostäder och ny skola.

2. VEGA. Ca 3 400 bostäder i stadsdel 
Vega med skola, förskola, handelslokaler, 
ny pendeltågstation och trafikplats. Ca 
100 bostäder och förskola i Hermanstorp 
och Kolartorp.

3. ALBYBERG. Ny företagspark.

4. VÄSTERHANINGE. Ca 600 bostäder i 
Ribby och eventuellt två nya förskolor och 
bostäder i Åby.

5. TUNGELSTA. 160 bostäder, äldre-
boende och förskola i Lillgården.

6. GUDÖ. Planering pågår för 30–40 
bostäder.

7. NORRBY. Planering pågår för ca 150 
bostäder, skola och förskola.

8. BRANDBERGEN. Planering pågår 

för bostäder och nya affärslokaler i 
centrum.

9. JORDBRO. Planering pågår för 
bostäder och kultur- och föreningshus 
samt logistikcentrum i Jordbromalm.

10. DALARÖ. Planering pågår för 
knappt 100 bostäder.

11. MUSKÖ. Planering pågår för ca 
150 bostäder i Arbottna.

Läs gärna mer på 
haninge.se/byggprojekt
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n spännande framtid väntar de 
boende i den nya och expande-
rande stadsdelen Vega. Det är 
sannerligen inte varje dag som 

en ny pendeltågstation ser dagens ljus. 
Senast det hände var 2006, då Årstaberg 
mellan Södra station och Älvsjö invigdes –  
nära nio år sedan.

Och nu är turen kommen till Vega.
De flesta stationer i pendeltågsnätet är av 

betydligt äldre datum än den som nu ska 
byggas.

Finns det något som är annorlunda 
när man bygger nytt idag? 

– Vi har varit noga med att det ska finna 
ett bra samarbete med övrig trafik och det 
ska vara lätt att ta sig fram också för cyklis-
ter och gående. Tillgängligheten, att man 
ser helheten är nog en fördel, säger Eva 
Lexén, vice projektledare från Trafikverket, 
ansvariga för bygget i nära samarbete med 
Haninge kommun och SL.

Även Fredrik Landstorp på SL pekar på 
den ökade tillgängligheten som en viktig 
faktor. Busstorget finns utanför entrén, 
dubbla rulltrappor, bekväma anslutningar 
för gående och cyklister med cykelparke-
ring nära entrén, 200 parkeringsplatser och 
bra p-platser för funktionshindrade nära 
stationen.

– Vi har fokus på att underlätta för bus-
sar, cyklister och gående. Många gamla sta-
tioner, som exempelvis Huddinge, innebär 
ofta att det är trappor, tunnlar och en krång-
lig väg fram för resenärerna, säger han.

Tidplanen håller än så länge, första spad-
taget tas enligt plan. 

Ett litet orosmoln finns dock, det handlar 
om grundläggningen.

– Det finns mycket lera, grundvattnet är 
högt här och det gäller hela området. Det 
påverkar stabilitetsförhållandena så det 
krävs en stadig grundläggning, möjligen 
kan det påverka tidplanen, säger Eva Lexén.

I JANUARI 2019 ska stationen vara fär-
digbyggd om allt går som det ska. Då kom-
mer cirka 4 200 människor att kliva på tåget 
på stationen Vega och cirka 23 000 personer 

passera stationen i båda riktningarna. Resan 
mellan Vega och Stockholms central beräk-
nas bli cirka 25 minuter och till Handen och 
därmed Haninge centrum handlar det om 
fem minuter.

Vega är upptagningsområde men det kom-
mer också att gå matarbusssar från Kolartorp, 
Kvarntorp, Norrby och Norrby gärde. Buss-
förbindelser kommer även att finnas mot 
Skogås, Farsta och Haninge Centrum.

I TRAFIKVERKETS UPPDRAG ingår 
också att anlägga en ny trafikplats. 
Trafikplats Vega blir en ny anslutning till 
väg 73, där trafiken kan slussas ut till mo-
torvägen. På så sätt ökar också, enligt pla-
nerna, tillgängligheten och trafiksäkerheten 
för gående och cyklister.

Klockan 11.00 torsdagen den 5 maj i 
Vega är den exakta tidpunkten då det sym-
boliska första spadtaget ska tas.

Mehmet Kaplan (MP), bostads-, stadsut-
vecklings- och it-minister i Sverige finns på 
plats med spaden i den ena handen och ett 
invigningstal i den andra.

Även Trafikverkets regiondirektör Helena 
Sundberg, kommunstyrelsens ordförande i 
Haninge Meeri Wasberg (S), ordförande i 
Haninge trafiklandstingsråd Kristoffer Tam-
son (M) och projektledaren Gunnar Hammar 
kommer att tala. 

Ytterligare ett 100-tal inbjudna gäster 
kommer att möta upp i Vega för starskottet.

– Vi hoppas att allmänheten också kommer 
att finnas representerade vid det första spadta-
get, säger Eva Lexén från Trafikverket.

Den nya pendeltågsstationen i 
Vega blir navet i den snabbt väx-
ande stadsdelen. Det kommer att 
gå snabbt och smidigt att ta sig 
till och från Stockholm city. Den 
5 maj tas det första spadtaget.

När den nya stationen är klar ska cirka 4 200 människor kliva på tåget på stationen i Vega och cirka 23 000 personer passera stationen i båda riktning-
arna. Resan mellan Vega och Stockholms central beräknas bli cirka 25 minuter och till Handen och därmed Haninge centrum handlar det om fem minuter.

Arkitekttankar kring pendeltågsstationen.

MODERNASTE 
PENDELTÅGSSTATIONEN
invigs i Vega

Text: Håkan Söderberg
Illustrationer: Arkitekthuset

E

Vi har varit noga med 
att det ska finnas

ett bra samarbete med övrig 
trafik, cyklister och gående.
Eva Lexén

räflisen kommer främst från trä-
avfall och sorterat rivningsvirke 

från byggbranschen i regionen och an-
vänds som bränsle till kraftverket.

En del träflis kommer också från 
England, importerat hit med båt då EU-
reglerna säger att man inte får lägga riv-
ningsträ på depå och i England är de 
mycket hårda på det. Hellre då skeppa i 
väg det till någon som effektivt kan ta 
hand om det.

Träflisen är en del av den biomassa 
som kan bestå av allt från energigrödor 
till restprodukter och avfall från jord-
bruk och skogsbruk och är det i nuläget 
största förnybara energislaget i Europa.

JUST SKOGSPRODUKTER – trä-
biomassa utgör huvuddelen i den bio-
massa som används i dag. Pellets och 
briketter tillverkas genom att restpro-
dukter från skogsindustrin pressas sam-
man, till exempel sågspån, bark eller 
rundträ med liten diameter, och de är 
lätta att transportera.

– Vi får hit 24 sådana välfyllda lastbi-
lar varje dag, säger Johnny Friman, chef 
för Vattenfall Värme Drefviken, ett av 

Sveriges största värmekraftverk som 
producerar värme och el enbart från bio-
bränslen och levererar fjärrvärme till bå-
de Haninge, Nacka, Tyresö och Värmdö.

Vattenfall är en av världens största 
inköpare av biomassa för energiproduk-
tion. Fler än 30 av företagets värme- 
och kraftverk drivs helt eller delvis med 
biomassa och totalt använder man över 
tre miljoner ton biomassa per år.

Energiproduktion baserad på fossila 
bränslen leder till höga koldioxidut-
släpp, därför har Vattenfall formulerat 
hållbarhetsmål för miljöområdet, och 
att minska företagets CO2-exponering 
är en vital del i företagtets strategi.

GENOM ATT ANVÄNDA biomassa i 
kraftproduktionen i stället för fossila 
bränslen minskar man koldioxidutsläp-
pen betydligt. Koldioxid släpps ut i at-
mosfären när biomassa förbränns, men 

när biomassa växer binder den koldiox-
id genom fotosyntesen.

Om biomassa hanteras på rätt sätt är 
det därför koldioxidneutralt på sikt.

– Uppvärmning av fastigheter med 
fjärrväme ger låg miljöpåverkan, för-
klarar Johnny Friman. Med några få 
pannor och effektiv rening minskar vi 
utsläppen till luft, mark och vatten mar-
kant jämfört med om varje fastighet 
värms med egen panna.

– Vattenfall har investerat en miljard 
kronor i den här anläggningen, och 
kommer att investera ytterliggare mel-
lan 50 och 70 miljoner kronor fram till 
nästa år för att bygga till en rökgaskon-
densering på kraftvärmeverket.

– Genom att ta vara på den värmen 
kan man ytterligare öka produktionen 
samtidigt som de mycket heta rökgaser-
na renas och utsläppen alltså minskar.

Fjärrvärme är inte bara bekvämt och 

miljöanpassat utan även ekonomiskt för-
delaktigt jämfört med andra uppvärm-
ningsalternativ. I marken ligger miltals 
med ledningar, hopkopplade i ett nätverk 
som försörjer både Haninge, Tyresö, 
Jordbro, Älta och Bollmora. Anslutnings-
kostnaden är en investering med lång 
teknisk livslängd och utrustningen sköter 
sig själv. 

– Det är bättre för miljön att ha en 
skorsten med effektiv rening och små ut-
släpp, än många små 
skorstenar utan re-
ning, säger Johnny 
Friman.

Det dammar rejält när lastbi-
len tömmer sin last av träflis i 
en stor behållare i Vattenfalls 
kraftverk i Jordbro. Tippficka 
1 står det med stora bokstä-
ver på väggen. Lastbilarna kör 
direkt in i anläggningen och 
lossas inomhus, vilket gör att 
de inte dammar ner omgiv-
ningen och att det inte behövs 
lagringsplatser för bränslet.

Lastbilarna har slot-tider för 
att trafiken ska flyta smidigt.

T

HÄR VÄRMS 
HANINGE UPP 
med bara träsopor!

Kraftverket i Jordbro är Vattenfalls näst största fjärrvärmeanläggning i Sverige och producerar värmen med enbart biobränsle.

– Vi producerar vär-
men till fjärrvärmenätet 

enbart med biobränsle, 
säger Johnny Friman, 

chef för Vattenfall 
Värme Drefviken.

www.vattenfall.se

STAD I FRAMTID
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et är just nu full aktivitet på platsen 
för den första etappen av K2A:s och 

RSS Nordic Holdings nya bostadspro-
jekt. 123 nya hyresrätter kommer att vara 
färdigställda under andra kvartalet 2016. 
Fokus kommer att vara på mindre lägen-
heter, där bristen och efterfrågan är 
mycket hög. Bostäderna byggs för egen 
långsiktig förvaltning.

– Vega är ett mycket spännande stads-
byggnadsprojekt som verkligen ligger i 
tiden, med fokus på närhet till både natur 
och service och med en tydlig miljöpro-
fil. Med den nya pendeltågsstationen, 
som kommer att ligga cirka 500 meter 
från våra bostäder, kommer området ock-
så att bli mycket populärt bland dem som 
pendlar till arbete i Stockholm, säger Stig 
Erlend, RSS Nordic Holding.

K2A OCH RSS, som utvecklar bostä-
derna i Vega tillsammans, har stor erfa-
renhet av att bygga bostadshus där trä 
utgör huvudsakligt byggmaterial. K2A 
har ett flertal andra bostadsprojekt på 
gång – från Örebro i söder till Kiruna i 
norr – medan RSS bygger på ett antal or-
ter från Borås i söder till Gävle i norr.

– Trä är ett mångsidigt råmaterial och 

det enda förnybara byggmaterialet. 
Genom att bygga i trä förbrukar vi min-
dre energi och släpper ut mindre koldi-
oxid än vid framställning och använd-
ning av andra byggmaterial som betong 
och stål, säger Johan Knaust.

TRÄKONSTRUKTIONER karakterise-
ras av en kombination av olika kompo-
nenter som tillsammans ger bästa möjliga 
bärförmåga, värme- ljud- och fuktisole-
ring, brandmotstånd samt lång livslängd. 
Trähusens tekniska och miljömässiga 
fördelar är uppenbara och intresset för att 
bygga flervåningshus i trä har ökat be-
tydligt under det senaste decenniet.

K2A och RSS har inte bara utvecklat 
en effektiv, klimatsmart byggprocess ut-
an också lagt stor möda på att göra de 
mindre lägenheterna så välplanerade som 
möjligt, med hög kvalitet på både utrust-
ning och material.

– Vi bygger våra hus för att behålla 
dem i egen förvaltning, i vår egen fastig-
hetsportfölj. En trivsam, välplanerad 
miljö med hög standard – bostadsrätts-
standard, brukar vi säga – på maskiner 
och material är bra för både våra hyres-
gäster och oss som hyresvärd. Bra kvali-

tet håller helt enkelt längre, konstaterar 
Johan Knaust.

– Vi kommer också att ha en egen lo-
kal förvaltning av bostäderna, inte lägga 
ut det på entreprenad. Som långsiktig 
fastighetsägare är vi övertygade om att 
egen förvaltning och närvaro är en förut-
sättning för en effektiv och bra förvalt-
ning, för både oss och våra hyresgäster, 
säger Stig Erlend.

K2A OCH RSS kommer att bygga 123 
lägenheter i den nu pågående första etap-
pen, men därutöver finns enligt detalj-
plan möjlighet att bygga ytterligare cirka 
377 bostäder, fördelade på tre etapper. 
Byggstart för dessa etapper bedöms ske 
successivt från och med andra kvartalet 
2015 och färdigställas i sin helhet drygt 
två år senare, under tredje kvartalet 2017.

– Vi har ett mycket bra och väl funge-
rande samarbete med Haninge kommun. 
Den nya familjevänliga stadsdelen Vega 
med den nya pendeltågsstationen, nya 
skolor och närhet till annan service är ett 
mycket spännande projekt som vi är väl-
digt glada och stolta över att vara en del 
av, avslutar Johan Knaust och Stig 
Erlend.

Fastighetsbolagen K2A och RSS Nordic Holding bygger just 
nu 123 hyreslägenheter i Vega i Haninge. Totalt omfattar projektet 
500 bostäder som beräknas vara färdigställda inom ett par år.

– Vi är väldigt glada över möjligheten att vara med och utveckla 
den nya stadsdelen Vega där närhet och hållbarhet står i centrum. 
Våra klimatsmarta trähus passar utmärkt in i områdets profil, säger 
Johan Knaust, vd för K2A.

D

500 KLIMAT- 
 SMARTA HYRES- 
 RÄTTER I VEGA

K2A och RSS bygger

RSS Nordic Holding är ett svensk-norskt samarbete för finansiering, projekte-
ring, byggnation och egen förvaltning av hyresrätter. För närvarande har bolaget 
via dotterbolag drygt 3 000 bostäder under detaljplanering eller byggnation i oli-
ka städer i Sverige.

K2A är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förval-
tar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. 
Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och 
högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen 
uppgår till cirka 1 500 bostäder, varav cirka 1 000 studentbostäder.
Läs gärna mer på www.k2a.se www.k2a.se

Detta är K2A Detta är RSS Nordic Holding
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ag åker runt i området tillsam-
mans med Alex Barsati, pro-
jektledare för Vega på heltid. 
Grusvägarna är aningen leriga 

efter all den tunga trafiken med lastbilar 
och grävmaskiner. Alex stannar ganska 
snart bilen, vi står på en bro med pendel-
tågsspåren rakt under oss.

– Där borta ska den nya pendeltågsstatio-
nen ligga, säger han och pekar mot en plats 
ett par hundra meter bort längs med rälsen.

Övrerallt är det skog och det är näst intill 
omöjligt för en lekman att förstå hur det ska 
gå till. En modern pendeltågsstation mitt i 
en modern stadsdel där det nu bara ser ut 
som en stor spridd byggarbetsplats mellan 
trädstammar och bergknallar.

Jag har fått en översiktskarta av Alex så 
jag kan följa med hur den nya stadsdelen 
växer fram.

Vi kör förbi bortsprängda bergknallar 
och fällda träd. Lastmaskiner och grävma-
skiner jämnar marken för de planerade hu-
sen. Eftersom flera olika byggbolag är in-
blandade kommer det också att bli ett om-
råde med väldigt blandad bebyggelse.

FÖRST UT VAR det kommunala bostads-
bolaget Haninge Bostäder med 90 hyresrät-
ter i nio flerbostadshus. Sedan Kärnhem 
med 23 bostadsrätter i två-plans par och 
radhus. Och nu är alla på gång; NCC, Småa, 
Stena, ett norskt fastighetbolag ...

Och inflyttningen har redan börjat.
När Vega är färdigbyggt ska det finnas 

3 400 bostäder, sju förskolor och en grund-
skola upp till och med mellanstadiet.

Mitt i alltihop en helt ny pendeltågsstation.
Allt ska var klart till 2018, eller i alla fall 

2019 då nya stationen tas i bruk.
Vi stannar bilen där en av grusvägarna tar 

slut och kliver ur. Det är glest mellan trä-
den, marken är hård och berget ligger i öp-
pen dager. Plötsligt står vi på en höjd och 
tittar ner på ett stort blött område många 
meter nedanför oss.

– Det var här vi sprängde bäverdammen, 
säger Alex Barsati och sveper med handen 
över området.

– Om du tittar därborta så ser du bara 
toppen av de där träden. Här kan höjdskill-
naden ligga på tio femton meter.

MELLAN NÅGRA alldeles nybyggda hus 
ligger vad som ska bli en liten park och lite 
längre bort ett dagis alldeles intill ett natur-
skyddat område.

– Vega kommer att bli ett område som 
sätter människan i centrum, säger Alex.

– En boendemiljö med mycket parkom-
råden och hållbar utveckling i centrum där 
det är möjligt att vara både klimatsmart 
och ekonomisk på samma gång, förtydli-
gar han.

– Det går inte att göra helt bilfritt, men vi 
satsar hårt på cykel- och gångvägar och en 
generös service med shuttle bussar till pen-
deltågsstationen. Alla ska kunna ta sig till 
och från stationen på fem minuter.

– Vi måste bygga för ett dynamiskt sam-
hälle. En boendemiljö anpassad efter den nya 
tidens behov. Visste du att de elva kommuner 
där lägst andel av 20-åringarna har körkort 
ligger i Stor-Stockholm. Det säger också nå-
got om hur vi vill bygga vår framtid.

Men här blir inget köpcentrum. Det finns 
redan köpcentra i närområdet som räcker 

till och nås lätt. Men gärna något café och 
mindre servicebutiker.

För att smidigt komma in till Vega och 
pendeltågsstationen byggs en ny trafikplats 
norr om Handen, vid 73:an mellan Stoc k-
holm och Nynäshamn, där bland annat Mio 
Möbler ligger nu, och en ny infartsväg.

Arbetet med Vega är ett enormt stort lo-
gistikprojekt och de hus som ska ligga när-
mast pendeltågsstationen får vänta till sist 
för det krävs ordentligt med svängrum när 
den nya pendeltågsstationen byggs. Så stort 

att man till och med anlägger en tillfällig 
förbifart för pendeltåget på några hundra 
meter.

Den tas bort när bygget är klart och där 
kommer de sista bostäderna att ligga.

PÅ VÄGEN UT från Vega stöter vi på 
”Benke” som har hus i närheten. Han tror 
att Vega kommer att bli ”jättefint”, men frå-
gar Alex om inte han kan se till att bygg-
vägarna hålls lite renare. Han har nämligen 
att antal veteranbilar som han kör till olika 
bilshower ute i landet och de blir så 
rackarn’s smutsiga.

– Självklart, säger Alex. Jag fixar det.
Till mig säger han sedan att det ibland 

behövs så lite för att göra människor till 
lags. Ett sådant här stort projekt kan göra 
det lite besvärligt för omgivningen, så det 
här måste jag fixa.

usen har liten påverkan på miljö, kli-
mat och hälsa tack vare sunda mate-

rial och mycket låg energianvändning 
och företagets ambition är att successivt 
bygga allt fler Svanenmärkta småhus.

Ett Svanenmärkt hus måste uppfylla en 
mängd hårt ställda miljö-, funktions- och 
kvalitetskrav när det gäller energi, mate-
rial och byggprocess. Det innebär att hu-
set är energisnålt med låg klimatpåverkan, 
att byggmaterialet är kontrollerat och 
innehåller så lite miljö- och hälso skadliga 
ämnen som möjligt. Huset byggs med to-
talentreprenad och har strikta rutiner för 
bygget, vilket gör att huset har hög kvali-
tet och en sund inomhusmiljö.

– Våra stränga krav på kemikalier och 
andra råvaror leder till att ett Svanen-
märkt hus även är ett bra val för hälsan, 
säger Jenny Winblad.

De nya småhusen i Vega är i två plan 
och har 5 rum och kök på 123–141 kva-
dratmeter. Ytterväggarna har liggande 

träpanel med vertikal fönstersättning 
där varma färger som ockra möter kalla 
naturfärger.

Invändigt är materialvalen genomgå-
ende av hög kvalitet med till exempel 
parkettgolv i ek som standard i alla rum 
utom våtrum och hall som har klinker-
golv. Radiatorer på de övre planen och 
golvvärme på de nedre planen.

– Det har verkligen hänt mycket på 
det här området, men för att det ska fun-
gera måste alla led i byggkedjan ställa 
upp, säger Jenny Winblad. Och det har 
verkligen fungerat. Det är en annan tid 
nu. Alla börjar bli medvetna om sin miljö 
och alla vill ju skapa sig ett bättre liv.

– Svanenmärkningen har drivit på ut-
bytet av byggmaterialet och sänker 
driftkostnaden för de boende.

– Husen i Vega har varit lätta att sälja, 
säger Tomas Sandstedt, projektchef, 
NCC Boende. De ligger bra till på ett 
bra transportstråk från Stockholm söder-
ut. Många vill bo nära naturen för att det 
känns sunt och då ställer de också krav 
på att husen ska vara sunda.

– Vi ser Haninge som intressant för 

vår verksamhet. Sedan tidigare tittar vi 
på områden nära Vega, men även längre 
ut mot Västerhaninge.

riluftsliv för att hitta glädjen i att röra 
sig men också att känna lugn och ro i 

naturen och få kunskaper om hur man kan 
upptäcka, lära och skapa i olika miljöer. 
Barnen får möjlighet att utveckla kunska-
per om naturen, Allemansrätten och vad 
hållbar utveckling innebär i praktiken.

Utomhuspedagogik för ett lärande 
där barnen får använda alla sina sinnen i 
autentiska situationer.

Upplevelsebaserat lärande för att få 
upplevelser enskilt eller tillsammans 
med andra som berör och befästs i hela 
kroppen.

Den första I Ur och Skur förskolan 
startades för 30 år sedan utvecklad utifrån 
Friluftsfrämjandets barnverksamhet, och 
den första skolan 10 år senare. I dag finns 
det drygt 200 förskolor över hela Sverige 
med denna unika naturnära pedagogik.

– Syftet med pedagogiken är att barn 

och unga får utveckla kunskaper genom 
lärande med alla sinnen i olika miljöer, 
förklarar Kerstin Andersson, vd för 
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur.

– Att upptäcka med alla sina sinnen 
och uppleva med hela kroppen ger en 
djupare kunskap och du kommer i håg 
vad du lärt dig. Det är en hållbar peda-
gogik för framtidens medborgare.

När den nya stadsdelen Vega tar form 
i Haninge så startar I Ur och Skur 
Spetsbergen en av förskolorna i områ-
det. Detta är den allra första i Sverige 
som I Ur och Skur driver helt i egen 

regi, en s.k. konceptförskola som är spe-
cialbyggd för att perfekt passa pedago-
gikens behov, både ute och inne. 

– Förskolan kommer att ha plats för 
100 barn på 6 olika avdelningar, säger 
Kerstin Andersson och den ligger så 
fint, lite högre upp på en naturtomt all-
deles intill ett naturskyddat område.

– Vi har varit med redan i ritnings-
stadiet och har därför anpassat byggna-
den efter vår pedagogik. Det ska till ex-
empel vara lätt att ta sig ut och in och 
det måste finnas generösa utrymmen för 
gott om kläder och utrustning.

På I Ur och Skurs förskolor är ”bar-
nen ute hela dagen, sällan sjuka men 
ofta smutsiga” som någon beskrev det. 

Åtskillig forskning visar på det häl-
sosamma med ett rikt uteliv. Det gäller 
både vuxna och barn. Patrik Grahn, do-
cent och forskare vid SLU har till och 
med kommit fram till att barn på I Ur 
och Skur är fyra gånger friskare än barn 
på traditionella förskolor i Sverige.

– Vi ser verkligen fram emot att öpp-
na I Ur och Skur Spetsbergen i Vega, 
säger Kerstin Andersson. Det här är 
framtidens förskola.

BARNFAMILJERNA 
OCH FRAMTIDEN
Det som nu är skog, bergsknallar 
och sankmark ska bli Vega – en 
ny central och modern stadsdel i 
Haninge med pendeltågsstation, 
och bostäder för cirka 10 000 
personer; flerfamiljshus, parhus, 
radhus och småhus.

En stadsdel för barnfamiljen 
mitt i naturen och ändå bara 20 
minuter in till Stockholm med 
pendeln.

NCC:s nya Svanenmärkta 
småhus är en succé. De första 
lanserades för ett par år sedan 
och de 49 nya kedjehus, par-
hus och radhus som byggts 
i Vega i Haninge är sålda.

– Med Svanenmärkta hus 
har vi både utmanat oss själva 
och förnyat byggbranschen, 
säger Jenny Winblad, hållbar-
hetsansvarig för NCC Boende.

Förskolan I Ur och Skur har 
ett innehåll som speglas väl i 
namnet. Grunden för pedago-
giken är friluftsliv, utomhus-
pedagogik och upplevelse-
baserat lärande.

H
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Vega kommer att bli 
ett område som sätter 

människan i centrum.
Alex Barsati

STAD I FRAMTID

– Här blir det en boendemiljö med mycket parkområden och hållbar utveck-
ling i centrum där det är möjligt att vara både klimatsmart och ekonomisk på 
samma gång, säger Alex Barsati, projektledare för Vega.

Det som nu är en byggarbetsplats i skogen ska om några år bli 
plats för 10 000 invånare.

Text: Anders Olow
Foto: Fredrik Hjerling

Kärnhems två-
planshus är några 
av de många olika 

husen i Vega.

I Vega byggs det för 

J

Alla Svanenmärkta småhus i Vega sålda

”En hållbar pedagogik 
för framtidens medborgare”

NCC:s hus i Vega är alla Svanenmärkta vilket innebär 
energi effektiva hus med hög boendekvalité.

Förskolan I Ur och Skur öppnar i Vega i höst. Låt ditt barn leka och lära med oss!

Jenny Winblad, hållbarhetsansvarig. Tomas Sandstedt, projektchef.

De femtio 5-rumshusen i två plan som NCC 
byggt i den nya stadsdelen blev snabbt sålda. 

I sommar flyttar de första 
NCC-invånarna in i Vega.

www.ncc.se

Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling • Tel: 08-449 44 70 • E-post: info@iurochskur.se • www.iurochskur.se • www.friluftsframjandet.se
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Nya hyresrätter 
i Stockholm och 
Uppsala

1. Bli kund hos Bostadsförmedlingen. Registrera dig som kund på 
bostad.stockholm.se. Det kostar 210 kronor per år.

2. Sök bostad aktivt. Hos Bostadsförmedlingen är det du själv som söker och 
anmäler ditt intresse för bostäder. Det gör du genom att logga in på webb platsen.

3. Gå på visning. Kom ihåg att du behöver svara ja eller nej till bostaden för 
fortsatt intresse för lägenheten.

4. Skriv kontrakt. Har du längst kötid så ser vi över att dina uppgifter om 
inkomst och anställning stämmer. Därefter skickar bostadsförmedlingen ett 
hyresgästförslag till Stena Fastigheter för godkännande och kontraktskrivning.

STENA FASTIGHETER
■  Är ett av Sveriges största 

privatägda fastighetsbolag.
■  Vi äger och förvaltar totalt 

cirka 2,1miljoner kvadratme-
ter fördelat på cirka 24 000 
bostäder och 2 700 lokaler i 
Göteborg, Malmö och 
Stockholm samt Lund, 
Lomma och Uppsala.

■  Vår affärsidé är att med hy-
resrätten som bärande upp-
låtelseform långsiktigt ut-
veckla attraktiva bostäder 
och lokaler i svenska tillväxt-
regioner.

Hur går det till att söka lägenhet?
Lägenheterna förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm. 
Du behöver själv vara aktiv i ditt sökande och här nedan kan du 
se hur du går till väga steg för steg:

Bredäng, Stockholm

Gustavsberg, Värmdö

Kvarngärdet, Uppsala

Handen, Haninge
Sedan hösten 2014 pågår en boende dialog 
om Stena Fastigheters bestånd i Handen där 
boende och lokala aktörer varit viktiga med-
aktörer. Arbetet har utmynnat i ett utkast till 
visionsformulering och kärnvärden som ska 
ligga till grund för områdets fortsatta utveckling. 

Läs mer om boendedialogen på 
nyahanden.se

www.stenafastigheter.se

Telefonplan, Stockholm

som tror på Haninge
SAMHÄLLSBYGGARE

ATT FÅ VARA 
med och bygga en 

helt ny stadsdel är 
såväl en möjlighet som 

utmaning. 

– SOM EN LÅNGSIKTIG aktör i 
Haninge känns det spännande att vara 

med och forma Vega till en modern stads-
del i Haninge, säger Nils Pers, vd Stena 

Fastigheter Stockholm.

VEGA KOMMER ATT VARA ett område där många olika 
typer av människor kan tänka sig att bo. Det kommer att 

byggas olika typer av hus, hyresrätter, bostadsrätter och egna 
hem. Det blir även en stor variation i storlekar, allt från mindre 

studentlägenheter till större bostäder för barnfamiljer. Lägg till ett rikt 
naturliv, närhet till den nya pendeltågsstationen och ett väl utbyggt 

vägnät för cyklister, så inser man att många kommer att lockas av Vega.

STENA FASTIGHETER STOCKHOLM bygger drygt 1 000 
bostäder i Vega. Preliminär byggstart och första inflyttning är 2016 

respektive våren 2018.

re av dem är familjen Hanser. 
De flyttade in i det nya huset i 
december och Jeffrey, som är 
pappaledig med Jamie och pre-

cis hemkommen från en semesterresa i 
Turkiet, är helnöjd med det nya huset.

– Jag är egentligen ingen husmänniska 
men det här är perfekt för oss, säger han och 
talar nog också för hustrun Sabine som be-
finner sig på jobbet vid vårt besök.

De flyttade hit från en lägenhet i 
Sollentuna, men för Jeffrey är det ändå som 
att flytta tillbaka till rötterna.

– Jag växte upp i de här trakterna, min 
mamma och min systers familj bor inte 
långt härifrån. Det var också en av orsaker-
na till att vi flyttade just hit, säger han.

Fem rum fördelade på 105 kvadratmeter 
och en förhållandevis liten tomt är en annan 
av orsakerna.

– Det var förutsättningar för mig, jag är 
som sagt ingen husmänniska egentligen. 
Men i och med att huset är nytt och har gan-
ska liten tomt så är det okey för mig. Ett hus 
ska helst sköta sig självt, säger han.

MEN EN HEL DEL pysslande blev det 
förstås ändå när de flyttade in i december.

– När allt är nytt får man ju också börja 
lite från början. Hur ska garderober inredas 
och sådant? Tur att Bauhaus ligger här i 
närheten. Jag var nog där en gång om dagen 
den första tiden.

Men nu är det mesta på plats, egentligen 
är det bara gräsmattan kvar och den ska 
komma inom ett par veckor. 

Den kanske allra viktigaste ”inrednings-
detaljen” i familjen Hansens värld är på 
plats – grillen.

– Vi körde igång och grillade i februari. För 
oss är grillen en året-runtaktivitet, säger han.

Han är också mycket nöjd med huset 
över huvud taget.

– De är smart byggda. Det fanns också 
flera alternativ att välja på när det gäller 
golvet, köket och så. Det kändes riktigt bra.

Det är Kärnhem som är byggherre och de 
är på väg att bygga ut i ytterligare två etapper.

– Husen som vi bor i gick åt jättesnabbt 
och vad jag har hört så är efterfrågan stor 
även i de nya etapperna.

ATT FLYTTA IN i ett nytt område eller, 
som i det här fallet, en helt ny stadsdel inne-
bär trots allt en del stök, de första åren får 
familjen Hanser leva mitt i en byggarbets-
plats mer eller mindre.

– Jag är inte så känslig för sånt där, en del 
retar sig på om de ser en liten skruv ligga fel 
någonstans. Jag brukar säga att de ska böja 
sig ner och plocka upp den så är problemet 
ur världen, säger han med ett leende.

I december flyttade familjen in i huset i 
Vega, i februari gifte de sig i Österhaninge 
kyrka och Jamie är bara tio månader gam-
mal.

– Vi körde allt på en gång, det är lika bra 
tyckte vi.

Jeffrey, som ska vara pappaledig i nio 
månader, arbetar till vardags med att bygga 

upp nya krogar/barer åt kedjan O´Learys 
när det gäller organisation och personalpla-
nering. Det innebär att han jobbar mest inne 
i Stockholms stad.

Men pendlandet är inget större bekym-
mer. Det finns två bilar i familjen och 2019 
kommer den nya pendeltågstationen i Vega 
att stå färdig.

– Den ska ligga bara tre-fyra minuter 
härifrån så det blir verkligen toppen att ha 
det alternativet också, säger Jeffrey Hanser.

BARA TVÅ HUS bort bor bästa kompisen 
sedan ungdomsåren. 

– De bodde i Örnsberg och var hemma på 
middag hos oss i Sollentuna efter att vi be-
stämt att vi skulle flytta hit. Så vi lyckades 
övertala dem också och bara någon vecka 
senare hade vi klart med hus här båda två. 
Vi blev inte närmaste grannar men nästan.

– Min kompis ska också vara barnledig 
nu så det ska bli skoj. Barnen är till och med 
födda på samma dag även om det är ett år 
emellan, säger han.

Nybyggarna på Barents väg ser framti-
den an med tillförsikt.

Inte minst lille Jamie som inte riktigt kan 
uttrycka det i ord.

Men ansiktet spricker ständigt upp i ett 
fullständigt oemotståndligt leende. Han 
verkar trivas, han med.

Grillen står på plats på altanen.
Om ett par veckor rullas gräs-
mattan ut. Familjen Hanser, 
Jeffrey, Sabine och tio månader 
gamle Jamie är på väg att bo in 
sig i parhuset på Barents väg i 
Vega, den nya stadsdelen där 
10 000 människor ska leva och 
bo inom de närmaste åren.

Här ska lille Jamie växa upp! Familjen Hanser från Sollentuna; Jeffrey, Sabine och tio månader gamle Jamie, 
tillhör Vegas pionjärer.

NYBYGGARNA I VEGA
har grillen på plats!

Text: Håkan Söderberg
Foto: Rosie Alm

T Jag är ingen hus-
människa egentligen. 

Ett hus ska helst sköta sig 
självt.
Jeffrey Hanser, nybyggare
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Område där Stena 
Fastigheter bygger.

Väg 73/Nynäsvägen

Väg 73 
mot Port 73

Cirka 20 min
till T-centralen

STAD I FRAMTID
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På det nya yrkesgymnasiet kommer eleverna att möta en utbildningsmiljö som står väl i överensstämmelse med det verkliga arbetslivet som de ska möta efter utbildningstiden.

ar tredje niondeklassare i Sverige 
väljer något av de klassiska yrkes-

programmen på gymnasiet; bygg och 
anläggning, fordon, industriteknik, el 
och vvs, men intresset har minskat. De 
sista fem åren är det allt färre elever 

som söker visar Skolverkets statistik, en 
tendens som finns i hela Europa.

Haninge är ett undantag. Men inte 
bara ett undantag, här till och med ökar 
antalet sökande kraftigt – 70 procent 
fler jämfört med 2012.

Och nu ska eleverna dessutom få ett 
helt nytt yrkesgymnasium.

– Vi bygger just nu Sveriges absolut 
modernaste yrkesskola, säger rektor 
Robert Aspfors. Nya verkstäder med 
nya toppmoderna maskiner.

– Eleverna ska här kunna möta en ut-
bildningsmiljö som står väl i överens-
stämmelse med det verkliga arbetslivet 
som de ska möta efter utbildningstiden.

FREDRIKGYMNASIET HAR utbildat 
yrkeselever på gymnasienivå sedan 1962 
då skolan hette ”Centrala Verkstadsskolan 
i Handen” och de lokaler som Fredrik-
gymansiet nu har är ålderdomliga och 
slitna. När dessutom utbildningen är av 
sådan speciell art att den kräver en ut-
rustning som står i överensstämmelse 
med den moderna industriutvecklingen 
är det verkligen hög tid att byta.

– Det går inte att använda en utrust-
ning som industrin använde för flera de-
cennier sedan och ändå tro att eleverna 
kan stå väl rustade när de kommer ut.

Den nya skolan byggs just nu och lig-
ger alldeles bredvid Fredrika Bremer-
skolan.

På 10 000 kvadratmeter, i delvis två 
plan, och med högt i tak ska det här 
rymmas 600 elever. Här ska det också 
placeras moderna maskiner och högtek-
nologiska verktyg så att eleverna sedan 
kan känna igen sig i när de kommer ut i 
det framtida arbetslivet.

Innerväggarna kommer att göras i ljud-
dämpande glas så att det känns ljust och 
luftigt samtidigt som alla kan se vad alla 
gör och få en inblick i vad som händer.

Programmen blir de som typiskt hör 
hemma här; bygg och anläggning, for-
don, industriteknik, el och vvs.

Det är betydligt dyrare att utrusta ett 
modernt yrkesgymnasium jämfört med 
en skola som bara behöver kateder och 
skolbänkar, men Robert Aspfors ser en 
hjälpsam lösning på det.

– Jag tror att många branschföretag 
kan vara intresserade av att ha vår skola 
som ett slags ”showroom” och där kun-
na visa upp ny utrustning i arbete. Förr 
var det ju tabu med sådant som liknade 
sponsring, men jag tänker att ju mer 
samarbete desto bättre. Det kan gynna 
båda parter.

I dag är dessutom yrkesgymnasiet 
betydligt mer utåtriktat än förr.

– Nu bygger vi friggebodar som kan 
säljas och vi utför service på bilar med 
avancerad diagnostikutrustning. Service 
som är godkänd att föra in i bilens servi-
cebok. Vi lackar om bilar ...

– På det viset får eleverna arbeta ”på 
riktigt” och vi får pengar tillbaka in i ut-
bildningen.

Fredrikgymnasiet har också fått mer 
än en halv miljon kronor från Skolverket 
för utveckling av de sökbara lärlingsut-
bildningarna inom bygg- och anlägg-
ningsprogrammet, fordons- och trans-
portprogrammet och vvs- och fastig-
hetsprogrammet man startade för tre år 
sedan. Därutöver finns lärlingselever på 
industritekniska programmet.

DE ELEVER SOM väljer en lärlings-
utbildning på gymnasiet gör cirka hälf-
ten av utbildningen vid en arbetsplats 
och har väldigt lätt att sedan få jobb.

Yrkesgymnasiets rektor är full av ener-
gisk tillförsikt inför den nya skolan, och 
vill egentligen bara påpeka en sista sak:

– Vi vill gärna få in fler tjejer till våra 
yrkesutbildningar! När vi  snart finns 
vägg i vägg med Fredrika Bremerskolan 
hoppas vi att fler tjejer får upp ögonen 
för våra utbildningar. De branscher vi 
utbildar för ropar efter duktiga yrkes-
proffs och tjejerna är ofta väldigt efter-
traktade inom dessa branscher.

Haninge är på väg att få ett helt 
nytt yrkesgymnasium.

På den nya skolan börjar 600 
elever från höstterminen 2016.

Fredrikgymnasiet kommer 
att bli det modernaste yrkes-
gymnasiet i landet och har ökat 
antalet förstahandssökanden 
med 70 procent de senaste 
tre åren och går därmed mot 
strömmen i resten av landet.

V

www.fredrikgymnasiet.se

Med sikte på 

SVERIGES MODERNASTE 
YRKESGYMNASIUM

– Vi kommer att ha nya verkstäder med
nya toppmoderna maskiner, säger rektor
Robert Aspfors. 

 år är det tio år sedan Amfibieregemen-
tet (Amf 1) etablerades på Berga och 

Haninge kommun efter försvarsbeslut 
år 2004. Givetvis var det en omställning 
att flytta ett helt förband från en ort till 
en annan, men överlag har det fungerat 
väl och i dag är förbandet väl etablerade 
på Berga och med vissa enheter i 
Göteborg. Försvarsbeslutet innebar ock-
så att Amf 1 övertog utbildningsansva-
ret för tre Hemvärnsbataljoner, en på 
Gotland och två i Stockholm. Under den 
här tioårsperioden har det skett en del 
förändringar på hemmaplan såväl som i 
vår omvärld vilket på olika sätt har fått 
en påverkan på samhället. 

 – I september 2005 var hela förbandet 
etablerat här på Berga. Något år efter vår 
etablering, flyttade även fjärde sjöstrids-
flottiljen till Berga och i dag har våra för-
band ett bra samarbete och utgör tillsam-

mans Haninge garnison som är en stor 
arbetsgivare i kommunen, säger överste 
Peder Ohlsson, chef för Amf 1 och 
Haninge garnison.

FÖRÄNDRAT OMVÄRLDSLÄGE 
STÄLLER NYA KRAV
– Ett förändrat omvärldsläge har satt sä-
kerhetspolitiken i större fokus. För För-
svars maktens del har det bland annat 
inneburit ett ökat krav på tillgängliga in-
satsförband för att lösa uppgifter främst 
nationellt, men även internationellt. För 
att öka tillgängligheten övergick För-
svars makten år 2010 till ett yrkesförsvar 
där värnplikten lades i vila, men kan efter 
ett riksdagsbeslut återtas om så krävs. 
Utbildningen som i dag genomförs för 
soldater/sjömän, bygger på frivillighet 
och är en ny yrkeskategori. I och med 
den nya kategorin finns det större möjlig-

heter att växla mellan anställning i För-
svarsmakten och en civil karriär vilket 
kan gynna både Försvarsmakten och an-
dra arbetsgivare.

Under vår tid på Berga har förbandet 
deltagit i flera insatser, bland annat i 
Tchad, Afghanistan och Adenviken. För 
Amfibieregementet kommer det bedömt 
vara ett större fokus framöver på natio-
nella insatser bland annat som ett led i att 
möta det förändrade omvärldsläget i vårt 
närområde. 

Förbandet ser fortsatt fram emot att 
vara en viktig del av samhället och för-
hoppningsvis kan vi tillsammans i 
Haninge kommun hitta en modell för en 
allt större integrering med lokala myndig-
heter och företag för allas bästa säger 
överste Peder Ohlsson.

Text & bild: Kristina Swaan, Amf 1

I

Amfibieregementet
EN NATURLIG 
DEL AV HANINGE 
KOMMUN

drottsutbildningarna är en del 
av gymnasieprogrammen och 
innebär att eleven använder 400 
poäng av de totalt 2 500 poäng-

en till någon idrottsinriktning.
Gymnasiepoäng används som ett mått på 

de ingående kursernas omfattning i program-
gymnasiet, men det finns ingen direkt 
koppling mellan en kurs poäng-
antal och dess undervisnings-
tid. Istället ska poängen mot-
svara arbetsbördan i kursen.

Vem som helst kan dock 
inte söka in till NIU-
utbildningen bara för att man 
är allmänt intresserad av idrott.

– De här utbildningarna är till 

för dem som verkligen är på väg 
att bli elitidrottare och intagning-
en sker i samarbete med idrotts-
klubbarna och de olika idrottsförbun-
den, säger Gunilla Melin, rektor Fredrika 
Bremerskolan.

I Haninge erbjuds utbildning i basket, box-
ning, cheerleading, fotboll, golf, innebandy, 
orientering och simning.

– Vår skola ligger intill Torvalla sportcen-
trum och här finns sporthall, gym, simhall, 
fotbollsplaner, konstgräsplan, tennishall, is-
hallar och friidrottsytor.

INDIVIDUELL UTVECKLING står i fo-
kus och alla elever har en egen utvecklings-
plan som finns med dem under hela studie-

tiden. Taktik, teknik, fysisk och mental 
träning ingår i undervisningen. 

Eleven kommer också att ha elit-
tränare till sitt förfogande under 
hela utbildningen.

– Vi har många flickor som 
spelar fotboll här och det är lite 
unikt, säger Gunilla Melin. 

Dessutom är det en stor grupp 
flickor som sökt till hösten.

Utöver det 
finns också karate 

som har riksintag-
ning från hela landet, 

en så kallad RIU, Riksidrotts gymnasium.

I FREDRIKA Bremergymnasierna in-
går dessutom Riksäpplet, som bland 
annat har ekonomi, handel och ad-
ministration, restaurang livsmedel 
på programmet och yrkesgym-
nasiet som får en helt ny topp-
modernt utrustad skola till 
höststarten nästa år.

I Haninge finns också 
det fristående gymnasiet 
Berga naturbruksgym-
nasium för hästutbild-
ning, djursjukvårds-
utbildning och 
lantbruksutbild-
ning.

I HANINGE FINNS det 60 försko-
lor utspridda över hela kommunen. 
De flesta kommunala, en knapp 
tredjedel är fristående.

I den nya stadsdelen Vega finns 
det tomter för 6–7 nya förskolor 
och Gunnebo, den första av dem, 
med plats för 120 barn på 6 avdel-
ningar står klar att tas i bruk i 
augusti. Senare på hösten startar 
Friluftsfrämjandets förskola 
Spetsbergen som bedrivs utifrån 
deras pedagogik ”I Ur & Skur”.

– Haninge kommer att bygga 
väldigt mycket under den närmaste 
10-års perioden så vi står inför sto-
ra utmaningar, säger Henrik Lindh, 
central förskolechef i kommunen. 
Vi arbetar nu fram ett koncept för 
byggandet av förskolor för att hitta 
en gemensam form och därmed 
kunna bygga både effektivt, smart 
och miljömässigt rätt för framtiden.

På Fredrika Bremergymnasierna 
går just nu runt 200 blivande elit-
idrottsmän och -kvinnor. Här har 
man nämligen intagning till det 
som kallas Nationellt godkända 
idrottsutbildningar, NIU.

IDROTTSUTBILDNING 
PÅ ELITNIVÅ

BARN & UTBILDNING

för gymnasieelever Planer för 
flera förskolor 
i Vega

Text: Anders Olow
Foto: iStockphoto

I

Amf 1 är en del av marinen och har en unik 
förmåga att verkar i gränsskiktet där vatten 
möter land. Amf 1 utbildar soldater, sjömän 
och hemvärnssoldater på Berga, i Göteborg 
och på Gotland.  

Personal: Yrkesofficerare: 221 stycken, 
Specialistofficerare: 110, Civilanställda: 36,
Kontinuerligt anställda soldater (GSS/K): 527, 
Tidvis tjänstgörande soldater (GSS/T): 216, 
Reservofficerare: 446  

Fakta Amfibieregementet, Amf 1



20 21

Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommunANNONS ANNONSANNONS ANNONS

Vega - Haninge

NATURSTADEN I VEGA
50 villor i ny stadsdel!

Följ oss på Instagram; Smaa_ab

Adress söder om 
Brusenwitzvägen

Hustyp preliminärt villor och 
kedjehus om ca 120-150 kvm

Upplåtelseform äganderätt

Pris från ca 4.500.000 kr, 
priser fastställs till säljstart

Information Småa, 
Beatrice Lundblad, 
beatrice.lundblad@smaa.se

Nyproducerat med livskvalitet!
Söder om Stockholm växer bostadsområdet Vega fram. Där
planerar vi för ca 50 bostäder i en skön och kuperad naturstad. 
Husen integreras i omgivningen med bland annat fasader i trä-
panel och tomter som mynnar ut i den kringliggande naturen. 

Här kommer du bo nära den nya pendeltågsstationen, sjöar 
och fl era handelsplatser.  Området kommer att få fl era nya 
förskolor samt en egen på-/avfart till väg 73 så du smidigt 
kan ta dig till centrala Stockholm på ca 15 min.

Anmäl dig till Småakön för inbjudan till kövisning 
och möjlighet till boka-tidigt-rabatt. Läs mer på 
www.smaa.se!
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!

VÄLKOMMEN TILL POPULÄRA SKOGSPARKEN I VEGA
Kärnhem uppför etapp 4 av Brf Skogsparken bestående av 22 radhus om 105 kvm och 7 

kedjehus om 112 kvm. Alla har en uteplats med trädäck på baksidan och husen på 112 kvm 

har dessutom en härlig takterrass. Samtliga har parkeringsplats eller carport vid bostaden.  

Alla husen är nyckelfärdiga hem i ordets rätta bemärkelse. Trädäcket är på plats, häckar och 

träd planterade och gräsmattan utrullad. Bostaden är helt inflyttningsklar med hög standard 

på inredning och material. Flexibla och öppna planlösningar ger hem som passar både den 

stora och lilla familjen. Insats från: 2 698 000 kr, månadsavgift från 5 095 kr.

Per Hybbinette

Fastighetsmäklare Bjurfors

08-728 22 57, 070-782 00 57

FÖRSÄLJNING

80 PROCENT VATTEN!
Närheten till havet är en av våra 
stora tillgångar. Det finns mycket 
att göra både till sjöss och till 
land. Förutom vacker natur med 
den fina skärgården som kronan 
på verket så finns här allt från 
frisbeegolfbana till gästhamnar 
och ett sprudlande kulturliv.

GÅLÖ – MED SKÄR-
GÅRDENS LÄNGSTA 
SANDSTRAND

KAJAKBODEN VID 
GUDÖ-ÅNS SJÖSYSTEM

GOLF

KYMMENDÖ – DEN 
LE VANDE SKÄRGÅRDSÖN

FRITID & TURISM

Haninge består av

Text: Anders Olow
Foto: Eva Simonson

➤ Gålö kallas med rätta ”Stockholmar-
nas lustgård”. Här finns naturreservat och 
över tre mil vandringsleder. Betade strand-
ängar, ekhagar och tallskogar. Artrikt 
fågelliv, gott om bär, svamp, vilt, orkidéer 
och fjärilar. Och – sunden runt Gålö kallas 
”skärgårdens bästa öringsvatten”.

Sol- och badsugna gillar Gålö havsbads 
en kilometer långa sandstrand. Vill du 
slippa sand finns fina klippor vid Oxnö. 
Ett annat utflyktsmål är Stegsholms gård 
med café, bageri och försäljning av eget 
kött. De arrangerar bland annat kosläpp, 
ostprovning och tändkuleafton.

➤ Hyr ut kajaker, kanadensare och paddel-
brädor. Anordnar guidade kajakturer och före-
tagsevents, prova på- och räddningskurser 
inom kajak, stand-up paddling och 
klippklättring.

Från bryggan i Gudö-ån kan 
du ta dig till Drevviken-sjön 
med alla dess stränder och 
klippbad. Paddlar du österut 
genom sjösystemet, passerar 
du en lummig och vacker 
natur på väg ut mot havet.

www.kajakboden.com

➤ Erbjuder uteritter för både 
vana och ovana deltagare 
nästan alla dagar hela året 
på anlagda ridvägar på den 
vackra halvön i Häringes 
naturreservat.

www.islands-hastar.se

➤ Det finns 5 golfbanor i 
Haninge. Fors Golf, Haninge 

Golfklubb, Haninge Strand 
Golfklubb, Husby golf-

bana och Smådalarö 
Gård.

➤ Kymmendö är en privatägd ö och har varit 
i samma släkt sedan 1802. August Strindberg 
tillbringade flera somrar här och i hans roman 
”Hemsöborna” skildras människorna och skär-
gårdsmiljön på ön.

Naturen på Kymmendö är orörd med lummiga 
hassel- och ekbackar och vackra blomsterängar.

Waxholmsbolaget har turer till Kymmendö från 
Dalarö och från Strömkajen i Stockholm. Det 
finns två naturhamnar och ett fåtal båtplatser 
vid bensinstationen.

www.kymendo.se

➤ Utanför Dalarö finns ett stort antal 
mycket välbevarade vrak. En del av 
dem ända från 1600-talet. Här kan du 
se detta världsunika kulturarv. Och du 
kan följa med på upplevelsen. Utan att 
ens bli blöt. Dalarö Skeppsvraksområde 
speglar den historiskt sett viktiga farle-
den till Stockholm som gick förbi Dalarö 
och de hamnar och ankringsplatser som 
finns inom området.

Inom Dalarö skeppsvraksområde finns 
ett 30-tal registrerade fartygslämningar 
från 1600- till 1900-talet.

www.dalaroskeppsvrak.se

DALARÖ SKEPPS-
VRAKSOMRÅDE

TYRESTA NATIONALPARK – GRÖNOMRÅDEN

SOFIES 
ISLANDS-
HÄSTAR

VENDELSÖ GÅRDS BADET

ÅRSTA HAVSBAD

➤ Mindre badplats som besöks främst av små-
barnsfamiljer i området. Välj mellan gräs eller sand att 
ligga på. Det finns även några picknickbord. Under 
högsäsong brukar glassbåten stanna till och BajaMaja 
finnas på plats.

➤ Badplats utanför Väster haninge med lugnt läge 
och stor sandstrand. Kiosk och servering under hög-
säsong. Badbryggor och hopptorn.

➤ I Tyresta nationalpark och naturreser-
vat, ett av 21 naturreservat i Haninge, finns 

flera hundra år gamla tallar, mäktiga granar, 
trolska skogssjöar och doftande myrmarker. 

Tyresta är en av Sveriges största urskogar söder 
om fjällen. Tyresta erbjuder fem mil fina vandringsle-

der, alla väl markerade. Några lämpliga för hela familjen 
och några för de mer skogsvana. Välj Barnvagnsslingan 
om du tar med barnvagnen eller Urskogsstigen om du 
vill möta urskogen utan att behöva gå så långt.

Passa på att bada eller ta med picknick och välj någon 
av grillplatserna längs vägen.

Du kommer till Tyresta med buss eller bil och det finns 
gott om parkeringsytor.

www.tyresta.se

Välkommen till fastighetsmäklaren
med nöjdare kunder.

HusmanHagberg Haninge/Västerhaninge
Fastighetsmäklaren med nöjdare kunder. www.husmanhagberg.seTel 08-777 32 00 • E-post haninge@husmanhagberg.se

Med över 20 år som verksamt fastig-
hetsmäklarföretag i kommunen vågar 
vi nog påstå att vi kan vårt område och 
namnet på nästan varenda gata. Vi är 
kommunens mest anlitade mäklar-
företag. Vi har ett brett kunnande och 
stor erfarenhet – utnyttja det.
Kontakta oss när du har frågor eller 
funderingar runt att sälja eller köpa 
en bostad.

Johan
Broo

Josefina
Hultgren

Daniel
Lundberg

Mats
Lundberg

Martin
Lundberg

Erika
Nohagen

Angelica
Sjölander

Lovisa
Runsten

Daniel
Varli
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VI TYCKER OM ATT VARA LOKALA
Då andas vi samma luft som du och känner området som du bor och verkar 
i. Vi är stolta över att ha funnits här i Haninge i mer än 100 år, sedan starten 
av Sveriges första jordbrukskassa i Västerhaninge. Det började med att vi 
hjälpte våra kunder med insättningar och uttag. Det gör vi fortfarande – 
genom våra smarta digitala tjänster. Men vi bidrar med mycket annat 
också.

Vi på Swedbank har ett brett utbud av tjänster och har lång erfarenhet av 
att hjälpa både företag och privatpersoner. Att vi är lokala innebär inte att 
vi är begränsade. Tvärt om. Vi har gemensamma resurser i regionen som 
garanterar kontinuitet, kompetens och snabba besked. Hos oss är du alltid 
välkommen, oavsett om du vill prata om din vardagsekonomi eller vill ha 
hjälp med långsiktig finansiell planering.

Fastighetsbyrån, Stockholms största mäklarföretag, hjälper dig med bo-
stadsaffären. Vi sitter i nya lokaler i f.d. kommunhuset i Haninge Centrum, 
och självklart var det vi som fick förtroendet och på rekordtid förmedlade 
de 115 bostadsrätter som nu håller på att färdigställas där.

På Juristbyrån är vi experter inom familjejuridik. Vi vet vad som gäller 
juridiskt när man flyttar ihop, separerar, avlider eller ställs inför något an-
nat av livets alla avgörande skeden. Vi kan också hjälpa dig med ditt före-
tagsavtal.

ALLT HÄNGER IHOP
Allt hänger ihop – ekonomi, boende och juridik. Och just nu, när det hän-
der så mycket i Haninge, är det viktigare än någonsin att ha en stark lokal 
partner. För oss är det självklart att vara en del av Haninges framtidsvision 
och utveckling. Tillsammans kan vi få Haninge att växa!

MED 
HJÄRTAT I 
HANINGE
sedan 100 år!

Swedbank – Telefon: 08-707 06 30, E-post: haninge@swedbank.se

Fastighetsbyrån – Telefon: 08-745  22 25, E-post: haninge@fastighetsbyran.se

Juristbyrån – Telefon: 073-734 45 41, E-post: jens.karlsson@juristbyran.com

Välkommen in
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Vi finns där du finns

Behöver du hjälp att finansiera en bostad, se över din pension 
eller att hitta ett lämpligt sparande? 

Vi kan Haninge och hjälper dig med alla dina bankaffärer, både 
som privatperson och företagare.

Välkommen att kontakta oss. För besök har vi öppet sex dagar 
i veckan, men du kan också boka en tid som passar dig.

Drakslingan 1, Haninge Centrum
08-666 42 70
handelsbanken.se/haninge

VI UTFÖR 
MARK- & VA-ARBETEN 
FÖR STADSDEL VEGA

www.jvab.se

ven från internationella aktörer 
växer intresset för denna så 
strategiskt viktiga plats i det ex-
pansiva Stockholm.

– Läget mitt emellan City och den nya 
storhamnen i Nynäshamn är unikt i sig – 
men så finns det också andra styrkor som 
gör att Albyberg spelar i en division för sig, 
menar Senada Custovic som är etablerings-
ansvarig i Haninge kommun. 

Genom det lokala Albybergfastigheter AB 
byggs företagslokaler för uthyrning, men un-
gefär hälften av ytan i första etappen kommer 
att erbjudas till intressenter som vill bygga 
själva. Tillsammans med etapp två kommer 
Albyberg att utgöras av 830 000 kvm marky-
ta. Det gör området inte bara till ett av de 
större i sitt slag i Stockholmsregionen – utan 
också genom sitt gröna läge till ett av de rik-
tigt unika. Med skördeängar, skogar och sjöar 
i ena riktningen och den förbipasserande 
riksväg 73 i den andra är Albyberg på många 
sätt ett strategiskt val för entreprenören.

Stråket förbinder huvudstaden med den 
nya storhamnen i Nynäshamn, och skapar 
därigenom en gateway till nya internatio-
nella affärer. 

– Men så är också Södertörn i sig en 
mycket intressant marknad med 450 000 in-
vånare och 45 000 företag – varav ungefär 
en tredjedel finns i Albybergs omedelbara 
närområde, säger Senada Custovic. 

SOM ETABLERINGSANSVARIG arbe-
tar Senada över ett brett fält när framtidens 
Haninge formas. Tjänsten är ny och har till-
kommit i en fas då kommunen växer kraf-

tigt, inte minst genom utvecklingen av 
stadskärnan med projekt som Haninge-
terrassen och stadsdel Vega. För Senada är 
dock näringslivsfrågor inget nytt. De senas-
te tolv åren har hon arbetat inom kommunen 
med näringslivsfrågor, i rollerna som nä-
ringslivschef och näringslivsutvecklare.

– Det råder huggsexa om mark i hela det 
snabbväxande Stockholm – och för Haninge, 
som utnämnts till regional stadskärna på östra 
Södertörn, har tillgången till just mark blivit 
vår tydliga konkurrensfördel, säger Senada 
som tillägger att man inte bara vill exploatera 
– utan också slå mynt av det gröna läget. 

– Den som etablerar företaget i Albyberg 
når motorvägen lika snabbt som skogssti-
gen. På kortare tid än man tar sig till 
Stureplan med bil, kan man promenera rätt 

in i den orörda och stillsamma nationalpar-
ken i Tyresta. Det är ett faktum som laddar 
vilket varumärke som helst med nya gröna 
värden, vilket också är viktigt i kampen om 
morgondagens arbetskraft.

ÄVEN SJÄLVA företagsparken smyckas 
med naturens egna uttryck och materialval 
och planteringar följer den starka ekotren-
den. De som arbetar i området, tilltänkta 
3 000 personer, har också möjlighet att bi-
dra till hållbarhetsperspektivet. 

– Inte minst när det gäller att ta sig till 
och från jobbet. Den omedelbara närheten 
till riksväg 73 kapar transportsträckorna, 
men kanske framför allt finns möjligheten 
att välja kollektivtrafik med de direktbussar 
som ansluter pendeltågsstationerna i närlig-
gande Jordbro och Västerhaninge. Även för 
den som vill ta cykeln till jobbet finns möj-
ligheterna, genom den cykelled som ringlar 
förbi Albyberg från Handen och Jordbro.

På önskelistan över framtidsetableringar 
i Albyberg har kommunen listat verksam-
heter med tydlig miljöprägel. Snävare defi-
nierat kan det exempelvis handla om före-
tag inom den så kallade ”clean tech”-sek-

torn – så som innovatörer och producenter 
av förnybar energi. Men även verksamheter 
med minimal klimatpåverkan är intressanta. 

– Vi är ganska öppna, så länge det inte be-
lastar miljön. Vi vill ju också ha en bred mix 
och skapa en mångfald i företagsparken, för-
klarar Senada Custovic. Det är också viktigt 
att de som etablerar sig här får tillgång till en 
bra service på området och att man kan hand-
la av varandra. Därför tittar vi inte bara på de 
som vill etablera kontor och lättare industrier 
– utan även hotell och restaurangverksamhet, 
för att bara nämna några exempel. 

Prospektlistan är redan välfylld och Alby-
berg har nått ett läge där man till och med 
tvingas tacka nej till förfrågningar, även om 
det går att hyra lokaler som ett alternativ av 
Albyberg fastigheter. Ett angenämt dilemma 
– för samtidigt som man vill få rätt bland-
ning av företag och ur ett miljöperspektiv, så 
känns det inte bra att stänga dörrar. 

– Vi kan också hänvisa till andra befintliga 
företagsområden i Haninge. I det expansiva 
Jord  bro företagspark pågår ett planarbete för att 
utöka företagsmarken där. Hela Haninges styr-
ka är de logistiska förutsättningarna och närhe-
ten till huvudstaden, säger Senada Custovic.

Efter mångårig planering och 
den senaste tidens markarbeten 
rullar nu Albyberg företagspark 
ut på allvar. Den första hus-
kroppen, av närmare fyrtiotalet 
tilltänkta, är inflyttningsklar – 
och redan i princip fullt uthyrd. 
Genom den lokala entreprenören 
Albybergsfastigheter AB står nu 
fler byggnader på tur – samtidigt 
som Haninge kommun förhandlar 
med intressenter som själva vill 
köpa mark och bygga i egen regi.

FLYGANDE START FÖR ALBYBERG FÖRETAGSPARK

NÄRINGSLIV

– allt fler lockas av grön prägel i kombination med citynära läge

Text: Fredrik Åberg
Illustrationer: Anna Eriksson, ÅF
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Albyberg kommer att utgöras av 830 000 kvm markyta. Det gör området inte bara till ett av de större i sitt slag i Stockholmsregionen – utan också 
genom sitt gröna läge till ett av de riktigt unika.

Södertörn är i sig 
en mycket intres-

sant marknad med 450 000 
in vånare och 45 000 företag.
Senada Custovic

■  Albyberg företagspark byggs i två omgångar. Etapp 1 har en markyta om 
330 000 m² – varav hälften bebyggs i regi av Albybergfastigheter AB och reste-
rande mark säljs i plansprängt skick genom Haninge kommun. 

■  För etapp två pågår planläggning av en markyta motsvarande 500 000 m². 
Marken ägs av Haninge kommun och tomterna kommer att säljas till etablerare 
som själva vill bygga och äga sina fastigheter. 

■  I färdigt skick kommer Albyberg företagspark att  utgöras av 830 000 m² mark-
yta och beräknas få över 3 000 nya arbetsplatser.

är det svenska läkemedelsföretaget 
Recipharm expanderade och letade 

efter mer utrymme valde man att etablera 
sig i Haninge. Närmare bestämt i Jordbro 
Företagspark, ett av Stockholm regionens 
största arbetsområden för industriändamål 
strategiskt väl placerat intill Söder törns-
leden och Nynäsvägen med förbindelse 
med E4/E20 och väg 73. De nya grannar-
na i området var bland annat Coca Cola.

– Vi hade redan vår tillverkning av ta-
bletter i Årsta, men behövde utvidga, be-
rättar Helene Fehrm, vd för Recipharm 
Stockholm.

– Ett viktigt skäl till att vi förlade pack-
ning, förråd och lager här var, förutom 
transportfördelar, att den här platsen låg 
närmast där våra medarbetare bodde. Vi 
satte ut nålar på en karta som visade var alla 
bodde, och då blev Haninge ett naturligt val.

GRUNDEN TILL Recipharm lades för 
20 år sedan när två medarbetare på 
Pharmacia köpte företagets tablettfabrik 
i Årsta som skulle läggas ned.

I dag är Recipharm börsnoterat sedan 
ett år och arbetar internationellt med 13 
egna dotterbolag i koncernen varav 14 
tillverkningssiter och 2 utvecklingssiter i 

7 länder som arbetar med uppdragsut-
veckling och tillverkning åt läkemedels-
företag som valt att lägga ut utveckling 
och produktion av sina produkter utanför 
sin egen verksamhet.

Förutom i Sverige finns Recipharm i 
Frankrike, England, Tyskland, Spanien, 
Italien och Portugal.

Övertagandet av befintliga produktions-
anläggningar, många som av olika skäl 
inte längre passar in hos de säljande läke-
medelsföretagen, ingår i en medveten af-
färsstrategi. Och nu vänder Recipharm 
även blicken mot Asien och USA. 

Förra året var hela koncernens försälj-
ning 2,5 miljarder kronor.

I Jordbro arbetar ca 110 personer på 
förråd/lager och vid 12 olika packlinjer 
där tabletter förpackas, allt från vitaminer 
till starkare preparat. 700 miljoner tablet-
ter per år förpackas här i cirka 15 miljo-
ner förpackningar med varierat antal i 
varje. Ungefär hälften har den svenska 
marknaden som slutdestination.

RECIPHARM HAR lagt ner stora re-
surser i sina anläggningar för att få den 
certifiering som krävs av kvalitet, miljö 
och arbetsmiljö.

– Arbetet med läkemedel kräver en 
väldigt hög renhetsnivå, säkerhet och 
kvalitetskontroll, säger Helene Fehrm. 
Våra medarbetare utför flera kontroller 
längs med förpackningslinjen som signe-
ras och dokumenteras.

I Jordbro ligger dessutom Recipharms 
huvudkontor med ca 50 anställda.

N

Här förpackas 
700 miljoner 
tabletter årligen

Lagervägen 7, 
SE-136 50 Jordbro

Telefon 46 8 602 52 00
Fax 46 8 81 87 03

www.recipharm.com

– Arbetet med läkemedel kräver en väldigt hög 
renhetsnivå, säkerhet och kvalitetskontroll, säger 
Helene Fehrm, vd för Recipharm Stockholm.
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Hela denna bilaga är en annons från Haninge kommun ANNONSANNONS

lbybergfastigheter AB är i gång 
med att just nu utveckla framtidens 

mest intressanta företagspark i Stock-
holms regionen tillsammans med Ha-
ninge kommun. Första huskroppen är 
klar och första hyresgästen, Smart 

Microfiber System AB, har precis flyt-
tat in på cirka 4 000 m2.

– Vi fick en unikt skräddarsydd bygg-
nad för oss, säger Daniel Broman, mark-
nadschef för Smart Microfiber System. 
Eftersom vi arbetar med miljömärkta 
produkter är miljön a och o för oss. 
Alby bergfastigheter tänker på samma 
sätt och var därför oerhört lyhörda. Det 
blev ett lätt val för oss.

Ytterligare två hyresgäster flyttar in 
juni 2015. Dessutom planeras byggstart 
för ytterligare två fastigheter längs med 
Dalarölänken om totalt 26 500 m2 för in-
flyttning under kvartal 3 2016.

DEN NYA FÖRETAGSPARKEN lig-
ger strategiskt belägen intill väg 73, 
elva minuter från Globen, och länkar 
samman Stockholm med den nya stor-
hamnen Norvik i Nynäshamn och öpp-

nar därmed upp för smidiga kommuni-
kationsvägar ut i Europa.

Den planerade Södertörnsleden kom-
mer dessutom i framtiden att knyta ihop 
Södertörn med E4:an vid Vårby/Masmo.

Albybergfastigheter AB ritar, bygger 
och förvaltar högkvalitativa energismar-
ta industrihus och vårt markarbets-
område är en ”grön arbetsplats” under 
projektering av Skanska AB. Och då 
inte bara i meningen att den som etable-
rar företaget i Albyberg når motorvägen 
lika snabbt som skogsstigen, utan får 
också möjlighet att arbeta i en naturnära 
miljö med dammar, ridvägar och pro-
menadstråk.

Målet är att allt arbete inom vårt om-
råde, mark, bygg etc. ska behandlas så 
klimatsmart som möjligt med återvin-
ning, sortering... Energineutrala hus som 
genererar mer el än vad de förbrukar.

Vi investerar i bergvärme och LED-el. 
Första huset har solceller på taket vilket 
genererar cirka 145 000 kWh/år. Vår mål-
sättning är att väsentligt öka kapaciteten 
av solceller på de två nya husen som 
byggs under 2015–2016.

ALBYBERGFASTIGHETER AB är 
ett familjeföretag som arbetar långsik-
tigt med våra hyresgästers behov i fo-
kus. Vid tidig kontakt finns stora möj-
ligheter att påverka utformningen av 
lokaler efter egna behov.

Så välkommen att kontakta oss för eta-
blering i en expansiv företagarvänlig 
kommun med cirka 6 000 företag beläget 
på Södertörnskusten, med möjlighet till 
ett rikt naturliv i till exempel Tyresta na-
tionalpark, 20 naturreservat och en vack-
er skärgård.

När Haninge växer skapas 
också nya möjligheter för 
företag att etablera sig och 
expandera.

Nya Albyberg företagspark, 
strategiskt väl placerad mitt 
i ett viktigt kommunikations-
stråk, växer nu fram som en 
plats med stor potential.

Här planerar Albyberg-
fastigheter AB att bygga 
150 000 m2 kontor- och indu-
strihus för uthyrning.

A

Albyberg –

EN HELT NY GRÖN 
FÖRETAGSPARK

Ritar, bygger och förvaltar högkvalitativa energismarta industrihus.

Kontakta: Else-Marie Johansson
Tel: 0760-519 712, E-post: elsemarie@knholding.se

www.albybergfastigheter.se

I de här byggnaderna planeras inflyttning till tredje kvartalet 2016.


